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Az lilTAjjijJy/rfcára 3-977. évi feladatainak főbb Irányai 

- 1977. évi programvázlat -

Áli • lánosnágban továbbra is törekedni kell az intenziv fejlesztés-

re, az ésszerű munkaszervezésre, a belső erőforrások jobb kihasználására. 

1977-ben teljesítmény szintként nagyjából az 1976. évi irányozható elő, 

do fokozni kell a feldolgozó munka intenzitását, s megnyugtató módon 

rendezni kell a Feldolgozó Osztály személyzeti kérdéseit. 

1/ Az év folyamán kiemelt feladat az álloményrevjzló megfelelő 

végrehajtása. E munka során juliusban és augusztus a szolgáltatások nagy 

részének szüneteltésével és a munkatársi gárda minél teljesebb bevonásává] 

34o,ooo kötet revízióját kell elvégezni. 

2/ Fontos feladat a cseretartalékanyag /vastartalék/ megfelelő 

elvek szerinti apasztásának végrehajtása. Ennek eredményeként egyrészt 

jelentős raktári férőhely szabadul fel, másrészt a búimra, illetve az 

ÁKV az átadott anyag ellenértékeként bizonyos összeget bocsát rendelke-

zésünkre, mely könyvvásárlásra fordítható. 

3/ Mivel az utóbbi években a Feldolgozási Osztályt igen sok be 

tegség és jelentős munkaerőfluktuáció sújtotta, erősen lemaradt a fel-

dolgozó munka - különösen a cimleirás, lassú a könyvek átfutása, a cédu-

lák katalógusba kerülése. Szükséges tehát a személyzeti helyzet megszilár-

dítása, a mintegy 2.ooo kötetnyi lemaradás felszámolása és a 4-6 hetes 

átfutási idő biztositása. 

4/ A könyvtári raktárhelyzet enyhitése érdekében a törökbálinti 

DEPÓ II raktártömbben,a KESZ-szel együttműködve, meg kell kezdeni a kísér-

leti méréseket /hőmérséklet, páratartalom/, s mihelyt az épület átadási 

kerül a próbaüzemet. 



5/ Tovább kell erősiteni az uj főtitkári rendelettel összhang-

ban a hálózati munkát, különös tekintettel a könyv- és folyóiratrende-

lések koordinálására, és fokozott erőfeszitéseket kell tenni a. központi 

könyvkötészet létreliozására. 

6/ 1977-ben a Társadalomtudományi Információs Munkacsoport létre-

jöttével ujabb szakaszba lépett az országos társadalomtudományi informá-

ciós rendszer kialakitása. A Könyvtár' az MTA megbizásából továbbra is 

részt vesz e feladat végrehajtásában, s ugyancsak az általános kutatási-

fejlesztési információs rendszer szervezési munkálataiban, 

7/ A fentivel összefüggésben áll a Nemzetközi Társadalomtudományi 

Információs Rendszer /KISZON/. E területen fokozni kell a munka szerve-

zettségét, szorosabb kapcsolatokat kell kiépíteni az együttműködő intéze-
t 

tekkel, s kötelezettségeinket maradéktalanul teljesíteni kell. 

8/ Az év folyamán rendezni kell a Könyvtár személyzeti helyzetét, 

mivel az évek óta tartó munkaerőfluktuáció kieséseket okozott elsősorban 

a könyvtári alapfunkciókat jelentő területeken. 

9/ Folytatni kell az intézmény tudományos munkájának szinvonalemelé 

sót, s ezzel összefüggésben az alkotó- és kiadványtevékenység intenzitá-

sának növelését. 



A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának 

1977. évi beszámoló .jelentése 

Bevezetés, összefoglaló értékelés 

Az I.ITA Könyvtára 1977. évi munkatervéből kitűnik, hogy az intézmény 

legfontosabb eves feladata az állományrevízió többször sürgetett végrehaj-

tása volt. E központi feladatot az intézmény több hónapos előkészítő munka 

után, az 195o után beszerzett és rekatalogizált müvek esetében végrehaj-

totta. A revíziós munkák előkészitését, szervezését és irányítását az Olva-

sószolgálati Osztály végezte, a tényleges munkálatokat pedig az Osztály 

vezetője és helyettese irányította. A munkában hetvenheten vettek részt: 

ebből a Könyvtár más részlegeihez tartozó munkatársai átlagosan 2-2 hétig, 

mig az irányító Ovasószolgálati Osztály dolgozói 3-8 hétig működtek közre. 

A könyvtári munkatársakon kivül 22 egyetemi hallgató összesen 59 hetet dol-

gozott a szakmunkatérsakon kivül - dicséretes szorgalommal - e feladat vég-

rehajtásán. 

Az állományrevízió eredménye jónak tekinthető, rendszeres, kiegyen-

súlyozott olvasószolgálati-raktári munkát tükröz. /Főbb adatait ld. az Osz-

tály beszámolójában./ 

Az állományrevízió ugyan lezáródott, de bizonyos feladatok még adód-

nak belőle. így egj&ek mellett el kell készíteni a hiányzó könyvek tételes 

jegyzékét; ezt megelőzően azonban tovább kell "nyomozni" a jelenleg hiány-

nak minősített munkák után, hozzá kell kezdeni a behajthatatlan kölcsönzé-

sek rendbehozatalához, stb., ami a jövő év feladata. 

A régi szakok revíziója ugyancsak szépen előrehaladt, bizonyos továb-

bi feladatok azonban még itt is vannak. 

Mindent egybevetve, az állományrevízió eredményes volt, a Könyvtár 

egész személyi állománya igen nagy ügyszeretetet tanúsított e kollektív 
erőfeszítésben. 

A Könyvtár több évtizedes gondja az elhelyezés. A főtitkári kollégium 
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1976. évi határozata értelmében 1977. őszén a Könyvtári Bizottság megvi-

tatta ezt a kérdést is. Állásfoglalása szerint lépéseket keil tenni arra, 

hogy az MTA illetékeseivel egyetértésben a Könyvtár reális alternativákat 

dolgozzon ki az intézmény végleges elhelyezésének ügyében, /a korábbi ismert 

tervek mellett/ figyelmet forditva az uj és funkcionálisan tervezett épület-

megoldásra. 

Jelenleg az a tény, hogy a jelenlegi elhelyezés nem biztosit elegen-

dő vagy akár tűrhető férőhelyet sem a könyvállomány, sem az olvasók, sem 

pedig a sok esetben uj feladatokkal küzdő könyvtári munkatársak számára. 

Csak emlékeztetőül: jelenleg annyi az össz-olvasói férőhelyek száma - 7o -, 

mint a székház kapuinak megnyitásakor. Ilyen körülmények között, mindenképpen 

rá vagyunk utalva pót-megoldásokra. A már meglévő és többnyire nem megfelelő 

pótraktárak mellett a székházban folyamatban van két pinceraktár kialakitása, 

ezek által némi lélegzethez jutunk, de persze ez is csak toldozás-foldozás. 

Jelentősebb és tartós kisegitő megoldást fog jelenteni a Depó II. 

töröbálinti raktár. A Könyvtár hosszú időn keresztül habozott, igénybe 

vegye-e ezt a lehetőséget. E habozásban technikai bizonytalanságok is szere-

pet játszottak. Ugy látszik, hogy ezek a bizonytalanságok kiküszöbölődtek 

és teljes erővel hozzáláthatunk a Depó II. megvalósításhoz. Azonban optimális 

körülmények között sem várható két éven belül a betelepités. Törökbálinttal, 

legalábbis raktár vonatkozásban jelentős területet nyerünk, mintegy 3o km. 

vaspolcozat épithető be. Korai volna ma még arról beszélni, hogy mi kerül 

oda, de bőven akad odatelepítésre váró állomány: igy például az akadémiai 

cseretartalék, a nem megfelelő pótraktárak felszámolása, bizonyos központi 

és hálózati inkurrens állománytestek kihelyezése és igy tovább. 1978. első 

harmadára várható a Levéltár átköltözése a Münnich Ferenc utca 7.sz. alatti 

épületbe, ahol - ha korlátozottan is -, de mégis csak lesznek kutatási lehe-

tőségek: is a Közgazdaságtudományi Intézet Könyvtára volt helyiségeinek egy 
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részében. 

Részben az ésszerű helykihasználást, részben a ma már ésszerűt-

len tartalék tulhalmozás megszüntetését célozta az akadémiai kiadvány-

tartalék /az un. "vastartalék"/ apasztását szolgálé megállapodás az Álla-

mi Könyvterjesztő Vállalattal. A megállapodás szerint az ÁKV - gondos mérlege-

lés alapján - a tartalék egy bizonyos részét jéváirás alapján átveszi az 

MTA Könyvtárától. 

A hálózati munkában lényeges fordulatnak a kiindulópontja az a 

főtitkári rendelkezés /15.271/Ig.Jog.?./1977./, amely a Könyvtár szakmai-

módszertani felügyeleti szerepét az intézeti könyvtárak mellett kiterjesz-

ti a dokumentációs és bibliográfiai tevékenységre is. Nem formális kérdés, 

hogy a Hálózati-módszertani csoport átalakult Hálózati és .Fejlesztési 

Szolgálattá. Az emiitett főtitkári utasitás azt is tartalmazza, hogy a 

Könyvtár feladatul kapta az akadémiai információs politika kidolgozását. 

E téren még tennivaló marad a jövő évre. 

A Könyvtár ellátja a I.1ISZ0N. a szocialista akadémiák nemzetközi 

társadalomtudományi információs rendszere nemzeti vezető szervének szere-

pét* A MISZON első kiadványa egy gyűjteményes referáló kötet az Októberi 

Porradalom 60. évfordulója témaköréből és alkalmából jelent meg. A MISZON 

egyre több munkát ad, gyűjteményes referálókötetek, kurrens és tematikus 

bibliográfiák sorozatainak összeállitásában veszünk részt, elkezdődött 

egy közös automatizált információs rendszer előkészitő munkálata is. 1978 

áprilisában a Könyvtár egy MISZON szemináriumot rendez az interdiszcipliná-

ris kutatások információellátásának kérdéseiről. Ugyancsak a jövő évben 

Könyvtárunk szerkesztésében és kiadásában jelenik meg egy referáló gyűj-

teményes kötet "A szocialista közösség fejlesztése" témakörből. 

A MISZON-tól eltekintve is vannak fejlemények, ha ma még nem is 

kielégitőek a magyar országos társadalomtudományi információ területén. 



/Itt kell megemlíteni az Olvasószolgálat által megindított SDI szolgál-

tatást, szelektív szétsugárzó szolgálatot. A helyhiány az egyik oka, 

hogy továbbra sem tudtunk előrelépni a központi segédkönyvtár ügyében, 

bár e kérdés szerepelt az 1977, októberi osztályvezetői értekezlet napi-

rendjén is, ahol megfogalmazták az elsődleges teendőket. E feladat -

sajnálatos helyhiány miatt - továbbra is a jövő várhatóan kedvezőbb 

helykörülményeinek függvénye marad./ 

Az év folyamán sok szó esett az Országos Szakmai Információs 

Rendszerről /azaz az un. OSZIR-ról/. E tervezett országos rendszer helyes 

sége aligha vitatható, ám komoly gondokat okoz a társadalomtudományi in-

formációs rendszer /TTIR/ kompatibilis és célszerű beillesztése a rend-

szer kereteibe. Az MTAK részvétele e rendszerben mind nemzetközi, mind 

országos és közismert feladataiból nyilvánvaló. Ebből következik, hogy az 

MTA Könyvtára - az MTA képviseletében - részt vesz az év folyamán meg-

alakított Társadalomtudományi Információs Munkabizottságban /a TIM-ben/, 

amely a Társadalomtudományi Koordinációs Bizottság /TKB/ és a Kulturális 

Minisztérium munkaszerve. E szervnek pedig az az elsődleges feladata, 

hogy megfelelő koncepciót /ill. alternatívákat dolgozzon ki a TKB /ill. 

TPB/ számára a TTIR továbbfejlesztéséről. E témakörben a jövő évben mind 

elméleti, mind gyakorlati szinten sok tennivaló hárul intézményünkre. 

Az MSzMP PB 1977. juniusi, a pártunk tudománypolitikai irányvona-

lait meghatározó 1969. évi KB határozat értékelő állásfoglalása szerint 

sürgős megoldásra vár a magyar nemzeti mult, történelmi és kulturális 

hagyományaink komplex vizsgálatának információ ellátása. 

Aligha kétséges, hogy e - jelenleg még csak tervezett - kutatási 

főirány egy sor olyan tudományos kérdést vet fel, amelynek megoldása 

elsősorban a mi intézményünktől várható. Itt elsősorban a leendő közép-

kori magyar forráskutató munkacsoport megalakulásáról kell beszélnünk, 



de szólni kell az MTAK egész tudományos tevékenységéről, ami már 

régóta lényegében ezt a célt szolgálja. Intézményünkben tehát az "in-

formációs munka, vagy a tudományos munka egy tőről fakad, a magas 

szintű könyvtári munka a tudományos munka integer része. 

Egy példát idézve: Köpeczi Béla főtitkárhelyettes arra hivta 

fel a figyelmet, hogy - egyebek között - a tudományos bibliográfiákat, 

a forrásfeltárásokat és a hasonló munkaeszközöket meg kell becsülni és 

a tudományos munka mércéjével kell mérni. E tekintetben könyvtárunk nem 

produkál keveset, és bizvást megállapíthatjuk, hogy a Könyvtár, mint tu-

dományos műhely nem vall szégyent, mivel mind a forrásfeltárások, tudo-

mánytörténeti segédletek, mind a szövegközlések tekintetében sokrétű 

munkát végez. Csupán emlékeztetésül kell felsorolni a már meglevő és ter-

vezett sorozatainkat. Ezek a Könyvtár Közleményei, a Publicationes-soro-

zat - ebben jelenik meg péládul jövőre az Ady-bibliográfia 2. bővitett 

kiadása, a Kézirattár katalógusainak soronkövetkező nagy munkája: a 

kandidátusi és doktori disszertációk kumulativ katalógusa 1953-1975; az 

1976-ban indult Keleti tanulmányok - Orientál Studies sorozat; ez évben 

indult útjára a Körösi Csorna Társasággal közös vállalkozásként a Budapest 

Orientál Reprint sorozat, amelynek első kötete Ligeti Lajos: A magyar 

nyelv török jövevényszavai cimü mű -, ez egyben tiszteletadás volt 

Könyvtári Bizottsági elnökünk, a nagy orientalista 75. születésnapjára; 

uj időszakos kiadványként indul 1977-ben évi két számban a Bulletin of 

the Csorna de Körös Symposium, a tibetisztika nemzetközi tájékoztatója; 

folytatjuk a Tudományszervezési Tájékoztató megjelentetését. Itt kell meg-

emliteni az 1978-ra inditani tervezett uj munkánkat a középkori magyar 

forráskiadványok regisztrálásáról, amely a Kézirattár keretében folyna. 

Ez a munka - mint emiitettük - szervesen illeszkedik az uj kiemelt kuta-

tási programba, amely a magyar történeti és művelődési inult értékeinek fel-
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tárását célozza. Tudományos munkánk egésze pedig mintegy előfutára a 

tudománypolitikai irányelvekkel kapcsolatos Politikai Bizottság-i állás-

foglalásnak, melynek egyik pontja előirányozza a közgyűjtemények tudomá-

nyos potenciáljának fokozottabb bevonását az ország tudományos kutatási 

vérkeringésébe. 

Gazdálkodás 

A Könyvtár alapokmány szerinti jóváhagyott költségvetése 

16.654,6 eFt volt. Ez az előirányzat azonban a megnövekedett feladatok 

teljesítéséhez, szolgáltatásaink zavartalan ellátásához nem volt elengedő, 

ezért a különböző cirneken kért póthitelek szükségessé váltak. Az Akadémia 

vezető pénzügyi szervei - a költségvetési és beruházási előirányzatok 

mellett - biztosították számunkra a póthiteligényiinket is. így az előző 

évi pénzmaradvány felhasználásával saját hatáskörben, valamint irányitószer-

vi hatáskörben történt módosításokkal a költségvetés 19.686,5 eFt összegre 

emelkedett. 

A p ó t h i t e l e k c é l j a az v o l t , hogy 

- a külföldi folyóiratok előfizetési, valamint a könyvbeszerzésnél mutat-

kozó hiányt megszüntessük, 

- a sokszorosító és reprográfiai szolgáltatások import nyersanyagának be-

szerzési költségeit teljes mértékben biztositsuk, 

- az Arany János u.l. sz. alatti pincehelyiség áthúzódó felújítási munkái-

nak fedezetét, valamint a borospince felujitási költségét biztositsuk. 

Az Arany János u.l.sz. alatti felujitott pincehelyiség rendeltetésszerű 

használatához szükséges polcrendszer, ill. könyvtári berendezés elkészült, 

műszakilag sfcvételre is került, azonban pénzügyi rendezése 1978 év január 

első napjaiban történt meg. 
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Az év folyamán került sor a 4/1974/VII. 27. / KM-M ÜLI sz. együttes 

rendelet végrehajtására. Ezt a rendeletet a megadott határidőre a Könyvtár 

maradéktalanul végrehajtotta és béremelésben minden dolgozó részesült. A 

rendelet végrehajtásával egyidejűleg a dolgozókat megillető korpótlékot 

megszüntettük és helyébe a három évenkénti kötelező előlépést vezettük be. 

A rendelet végrehajtásának pénzügyi kihatása éves szinten 1,056.000.- Ft. 

A Kulturális Minisztérium 49.215/1977 XII. sz. ügyiratában arról értesitet-

te a Könyvtárat, hogy az Ady bibliográfia kiadásához 12o.ooo.-- Ft-os támo-

gatást nyújt. Ezzel egyidejűleg az összeg átutalása iránt is intézkedett. 

Az 1976 évben jóváhagyott szervezeti és működési szabályzatot és ügyrendet 

a munkaterületekhez kapcsolódóan kiegészítettük és a jövőben még szabályo-

zás alá nem került feladatokra szabályzatot készitünk, ill. a változásokkal 

a meglévőket módositjuk. 

A költségvetési, beruházási és felujitási hitelkeretek előirányzatá-

nak és felhasználásának számszerű alakulásáról, valamint a létszám helyzeté-

ről a vonatkozó táblázatok nyújtanak részletes áttekintést. 

Személyzeti munka, bérezés 

Az 1977. év folyamán a létszám a szokásos arányban változott. Ki-

lépett 14 fő /4 állandó és lo időszaki főfoglalkozású/, munkába lépett 11 

fő /8 állandó és 3 időszaki főfoglalkozású/. A Könyvtár létszáma 1977. dec. 

31-én: 124 állandó és 6 időszaki, összesen 13o főfoglalkozású dolgozó. 

Az év folyamán örvendetes, de nem könnyű feladatot adott a 4/1977 

KM-KÜM rendelet végrehajtása. A Könyvtár valamennyi munkatársát az uj 

nomenklatúra szerint kellett átsorolni, s ennek megfelelően bérét megálla-

pítani. A rendelet értelmében részben a meghatározott "kötelező" összeggel, 

részben differenciált szétosztással emeltük a munkatársak bérét. Ennek 

során 13o fő részesült béremelésben és 1977 végére az egy főre jutó átlag-



bér az 1976. évi 3,568 forintról 4,296 forintra emelkedett. 

1977-ben egy fő kapott "Kiváló Dolgozó" kitüntetést az egy havi 

bérrel azonos összegű jutalom kifizetésével. 

Igazgatói jutalomban részesült a törzsgárda tagok jutalmazásával 

és egyéb jutalmakkal együtt 131 fő összesen 372.6oo forint összegben. 

Jubileumi jutalmat kapott 13 fő, és törzsgárda tagságért jutalomszabadság-

van részesült szintén 13 fő. 

23 fő részesült segélyben 8,7oo Ft. összegben és 9 fő kapott fize-

tési előleget 9,loo Ft. összegben. 

Tudományos munka 

Az év folyamán a Könyvtár munkatársai közül 29 fő részesült ku-

tatónap kedvezményben, s végezte terv szerinti tudományos kutatómunkáját. 

A kutatási témák megoszlása megfelelt a mult évinek. Részletesebb elemzé-

sük megtekinthető az igazgatóságon. A munkatársak legtöbbje az év folyamán 

publikált is, ezek felsorolása a mellékletben található. Ezzel kapcsolatban 

megemlitendő, hogy az év folyamán két munkatársunk, Körösiné Merkl Hilda 

és Körmendy Kinga megvédte egyetemi doktori disszertációját, s elnyerte 

a doktori fokozatot. 

Á11 omá ny gya ra pi tá s 

Az állományba vett modern könyvek száma a mult évhez képest, a 17%-

os forintérték emelkedése mellett csak lo % növekedést mutat. 

1976-ban 12.o78 köt. 11.216 mü 4,46o.821.- Ft. értékben; 

1977-ben 14.1o5 " 12.888 " 4,9o9.328.- " " 

Fenti adatok szerint 1977-ben nem emelkedett a beszerzett könyvek 

átlag-ára. Ennek több oka van. Jelentősen nőtt a cseréből állományba vett 

kiadványok száma /5674-ről 7455 kötetre/. Szépszámban érkeztek szovjet 

könyvek /3186 köt./, amelyek közismerten olcsók, igy döntően befolyásolták 

az átlagár alakulását. Hatott a könyvek forint értékére az is, hogy 1977. 

jul.1.-én megváltozott a tőkés devizák átszándtási szorzószáma. Néhány közös 



piaci valuta drágább lett, de jóval olcsóbbá vált a font. Az angol font 

értékének 3o %-os csökkentésével az amerikai könyvek is olcsóbbak lettek 

/bár az USA dollár alig változott/, mert azok nagyrésze Anglián keresztül 

font áron szerezhető be. 

Befolyásolta az átlagár alakulását az is, hogy amikor csak lehet, 

fűzött, vagy paperback kiadást szerzünk be, igy próbálva ellensúlyozni a 

tőkés könyvpiacon már évek óta tartó inflációs áremelést. A könyvárak gyors 

növekedése költségvetési előirányzatunk felhasználásában is zavart okozott: 

1976-ban 2276 db. rendelést küldtünk el, 2,142.000.- Ft értékben. Költség-

vetésünket - amely 2,400.000.- volt, 4oo.ooo-el léptük tul. 1977-ban 

215o rendelést adtunk fel, 2, I09.000.- Ft értékben és csak 3oo.ooo.- Ft. 

póthitel igénybevételével tudtuk kifizetni, pedig az eredeti előirányzat 

2,5oo.ooo.- Ft volt. 

Az állományfejlesztés legfontosabb problémája a jövőben is a nyuga-

ti könyvek vásárlása lesz. Bár a könyvbeszerzésnek ez csak 1/4-1/5-ét teszi 

ki, mégis erre költöttük pénzünk 95 #-át. Megnehezíti a szerzeményezést, 

hogy a rendeléseket csak késve és hiányosan teljesitik, vagy teljesítetle-

nek maradnak. Realizálódásuk általában 6-8 hónap, az USA-ból lo-12 hónap. 

Az elmaradtakat reklamáljuk, de a reklamálások 5o %-ára választ sem kapunk. 

A kapitalista világban végbemenő nagyarányú áremelkedés a könyvcse-

rében is éreztette hatását. Azok a partnerek, akik periodika küldeményeinket 

könyvekkel is viszonozzák, a drágulás miatt egyre nehezebben teljesitik ké-

réseinket. Elég sok az olyan partner, akitől egyáltalán nem, vagy csak rész-

ben kaptunk megfelelő ellenértéket. Mindezek ellenére cserénk fejlődést 

mutat: nőtt a küldött és a beérkezett könyvek száma. A csere mérlege ja-

vunkra mutatott többletet. A kedvező cseremérleg egyrészt annak köszönhető, 

hogy folyóiratokért is kapunk könyveket, másrészt annak, hogy a Szovjetunió-

ból négyszer annyi könyv érkezett, mint amennyit kiküldtünk. A szovjet kiad-
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ványok kárpótolnak bennünket más szocialista és népi demokratikus országok-

kal folytatott csere veszteségéért. Ezekbe jóval több könyvet küldtünk 

/2819 köt./, mint amennyit kaptunk /2o77 köt./ Nem hagyhatjuk figyelmen 

kivül azt, hogy ezek az országok mutatnak legnagyobb érdeklődést irátunk. 

Velük kapcsolatban - amennyire lehetőségeink engedik - a csere gazdaságos-

ságától eltekinthetünk, beérve azzal a kulturális és politikai haszonnal, 

amit kiadványainkkal elérünk. 

A Folyóirattárba az év folyamán 5,847 kötet, illetve 28,129 darab 

periodikum érkezett. Ebből vétel 6,979, csere 15,o84, kötelespéldény 5,896, 

ajándék 17o darab. A Folyóirattár az év folyamán 148 uj folyóiratot és 67 

uj sorozati kiadványt vett állományba. 

A Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye 1977-ben 8,266 kézirattal 

és 42 régi könyvvel gyarapodott. A beszerzések közül emlitést érdemel három 

Petőfi és egy Kossuth-levél, továbbá Tompa Mihály egy beszédének kézirata. 

Szlemenics Pál Horatius-forditása, a Bartók Miklós-énekeskönyv. Győry Dezső 

ifjúkori versei és levelei, Hevesy Iván művészettörténeti és filmesztétikai 

hagyatéka, Luby Margit néprajzi hagyatékának utolsó része, Ortvay Rudolf leve-

lezése főleg külföldi fizikusokkal és hazai tudósokkal, Zádor Anna levelezése 

külföldi művészettörténészekkel és hazai művészekkel, Angyal Dávid történeti 

hagyatékának további, főleg levelezés-anyaga, líaberem Jonathán filozófiai 

hagyatéka, Várkonyi Dezső pedagógiai hagyatékának további darabjai stb. 

Az ajándékok közül kiemelkedik Szirmai Károly kisebb részben eredeti, 

nagyobb részben xerox-másolatokat tartalmazó hagyatéka, Lengyel József leve-

lezésének töredéke, valamint egy Bolyai Farkas-levél. 

A TMB-től 429 doktori és kandidátusi disszertációt kaptunk megőrzésre. 
A Régi Könyvek Gyűjteménye ez évi beszerzései közül kiemelkednek a 

következő kiadványok: Philo: Elucubrationes. Basel, 1554.; Hieronymus Opus 

epistolarum. Basel, 1524. 
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Régi magyar könyvek: Ars metrica, Tyrnaviae, 1698.; Szatmárné-

meti S.: Epistola. Praneker, 17o2.; Rákóczy P.: Recrudescunt. Lőcse, 

17o3. ; Szatmárnémeti S.: Gyászversek Bethlen Klára fölött. Kolozsvár, 

17o6.; Uj Kalendariom... 17o3. esztendőre, Lőcse, 17o2. 

Egyéb ritkaságok; Puteus, A.: Perspectivae... pars I-II. Augsburg, 

1719.; Péter Pindar müvei. London. 18.sz. /A szerző sk. bej./; Bible 

svatovaclavska. Praga, 1677-1712. 

A Keleti Gyűjtemény 1977-ben 374,000 forintot fordított beszerzés-

re. Az év folyamán jelentős számú /1,338 db./ arabisztikai vonatkozású müvet 

szerzett be; folyóiratállománya pedig 13 uj egységgel gyarapodott, mely-

nek jelentős része cserekapcsolatból származik. 

A Reprográfiai Osztály lilikrofilmtárában a külföldi mikrofilmek árá-

nak emelkedésével csökkent a mikrofilmvásárlások lehetősége. 1977-ben 

Bécsből, Prágából, Rómából 6 mikrofilmet vásárolt. Cserébe ezzel szemben 

5o mikrofilm érkezett. Cserébe kapott pl. 17 keleti tárgyú kiadványt. A 

St. John's University mikrofilm könyvtárával évek óta folyó csere kere-

tében Ausztriában, a bécsi Nemzeti Könyvtárban őrzött 28 kódex mikrofilm-

jét kapta meg. Belföldi mikrofilmcsere formájában az OSZK-tól tudományos 

kutatáshoz igényeit hírlapok mikrofilmje érkezett. 

Összefoglalva a fentieket, a Könyvtár állománya 1977.december 

31-én: 
823,189 kötet könyv 
215,383 " periodika 
4o4,ll6 db. kézirat 
16.759 mikrofilm 

azaz 1,459.447 egység 
\ 

Kiadványcsere tevékenység 

Az MTA Könyvtára 1977-ben 86 állam 1576 tudományos intézményével 

állt cserekapcsolatban. A cseretevékenység eredményeképpen az év folyamán 
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7,455 kötet könyv és 15,o84 darab periodikus kiadvány érkezett a 

könyvtárba. 

A Nemzetközi Csereszolgálat a kiadvány-cseretevékenység lebo-

nyolítása mellett számos más feladatot is ellátott. Gondoskodott az 

intézmény külföldi látogatóinak fogadásáról, programszervezéséről, a 

Könyvtár munkatársai külföldi utazásának előkészítéséről, idegen nyelvű 

levelezésről és egy sor más feladat ellátásáról. Részt vett az Állami 

Könyvterjesztő Vállalatnak átadott tartalékanyag előkészítésében; tájé-

koztatást adott a hálózati könyvtáraknak; különféle adatszolgáltatásokat 

nyuj tott,stb. 

Feldolgozás 

A Feldolgozási Osztály tevékenységét 1977-ben is megnehezitette 

a szakemberhiány, mely elsősorban a cimleiró munkában jelentkezett /beteg-

ség, gyermekgondozás, stb./ A különféle áthidaló intézkedések /ideiglenes 

szakemberátcsoportositás, többletmunkavállalás, stb./ nem eredményeztek 

kielégitő megoldást. 

A feldolgozási menet két alapfázisa, a cimleirás és osztályozás a 

munkaerőhelyzetből következően meglehetősen egyenetlenül működött. Január 

hóban például a cimleirási teljesitmény 81o volt, márciusban viszont 

1477. /A legmagasabb cimleirási teljesitmény junius hóban 1692 tétel./ A 

szokásosnál jóval több forrásból származó cimleirási anyagot a reviziónak 

természetesen sokkal nehezebb volt összefognia. Ugyanigy sűrűsödések és 

ritkulások váltakoztak az osztályozás munkájában is. 

Nem folyt egyenletesen a cédulasokszorositás a következésképpen a 

katalóguscédulák besorolása sem. A sokszorositó gépet kezelő munkatárs 

munkából való kiesése /I 1/2 hónap/, a gépállások miatt ezen a munkaterük 

leten is volt bőven torlódás, fennakadás. Kivel a Könyvtár saját Kinigraph-
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gépe az év folyamán nem érkezett meg, a kölcsönkapott gépen 2 intézeti 

könyvtár stenciljeit is le kellett húzni, s ez 3.ooo db. stencil többlet-

lehúzást jelentett. 

Az összteljesítményeket tekintve az év végezetül is jó eredménnyel 

zárult. Elkészült 13.481 cimleirás, 13.137 osztályozás. A restanciát azon-

ban nem sikerült felszámolni. A fejelésig b^rólag elkészült 13.556 mü. 

Ezzel szemben a stencilra történő leirásban jóval magasabb a teljesitmény: 

16.042. Következésképpen kb. 2.5oo tétel fejelése, ill. sokszorosítása 

1978 elejére került át. 

A katalógusmunkák területén a betűrendes katalógusban 57 fiók revi-

ziója készült el, a javitások száma 745, ezen kivül kb. 35o cédula- és őr-

lappótlás, segédkönyvtári jelzettörlés is megtörtént. 

1977 folyamán megbeszélések kezdődtek a Szerzeményezési Osztállyal 

és az Igazgatósággal az állománygyarapítás egyes kérdéseiről. Ehhez az 

Osztály anyagot gyűjtött s előkészített egy javaslatot, mely az egyszerűsí-

tett katalogizálással foglalkozott. Lenhardt Antalné a régi katalóguscédulák 

olvashatóságának kérdését elemezte. Részletes javaslatot dolgozott ki az el-

avult katalóguscédulák pótlására s ezzel kapcsolatb n a könyvállomány selej-

tezésére vonatkozóan is. 

A Folyóirattár ebben az évben is hiánytalanul feldolgozta a beér-

kezett anyagot. A 114 uj kiadvány címfelvétele és szakozása is megtörtént. 

A retrospektív feldolgozó munka során l,8o8 kötet esetében hozzáirást, 

756 kötet esetében pedig uj cimleirást készitett. Az osztály a külföldi 

folyóirat KC számára 3,319 bejelentést továbbitott. 

A kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteményében folytatódott a RAL-

iratok mutatózása, Molnár Erik hagyatékának feldolgozása. Elkezdte a 
Bartucz-hagyaték és az Eötvös Lóránd hagyaték feldolgozását. Befejeződött 

Márki Sándor levelezésének és Doinanovszky Sándor hagyatékának feldolgozása. 
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Elkészült Mester Miklós, Gyalay Mihály, Róvay József Petronius-forditá-

sának és iratainak, a Hodinka-féle görögkatolikus okmánytárnak és Honti 

Rezsó hagyatékának feldolgozása, valamint Koór Gyula hagyatékának kata-

logizálása . 

A korábban beszámozás nélkül katalogizált anyagból rekatalógizálta 

Hermán Ottó, Vandrák András, Molnár Ferenc, Ferenczi Zoltán, Érdy János, 

Fabriczy Sámuel hagyatékát, akadémikusok fényképgyüjteményét, Horváth 

Mihály levelezését, valamint Horváth Árpád és családjának levelezését. 

A régi könyvek területén folytatódott az antikva és más régi köny-

vek feldolgozása . Megkezdődött a Batthyány-könyvtár naplózása és kata-

logizálása is. 

A cédulasokszorositás nehézsége ennek az Osztálynak is sok gondot 

okozott. 

Elkészült a "Magyar Kódex-gyüjtemény" kötéseinek leirása a kötés-

katalógus számára. 

Az év folyamán 8,266 db. kézirat és l,o29 régi könyv feldolgozása 

történt meg. 

A Keleti Gyűjteményben elkészült l,loo mü feldolgozása /cimle-

irás, szakozás/. Az egyik munkatárs ezenfelül, három és fél hónapig, heti 

két napban, besegitett a Feldolgozó Osztálynak a cimleirásban. Folyamatos 

volt a folyóiratok feldolgozása, a bejött 13 uj egység, valamint a kurrens 

anyag mintegy 3,2oo füzete bekerült a katalógusba. 

A Keleti Gyűjtemény betűrendes katalógusába mintegy 3.6oo cédulát 

osztottak be. 

A Mikrofilmtár elkészítette az állományba vett müvek cimleirását. 

Az előző évben elmaradt katalóguscédula-gépeltetés fokozott ütemben, folyt 

1977-ben: 1745 mikrofilmtár! katalóguscédula szövege került stencillapra. 

Ezek többségének sokszorositása 1978-ban készül el. Tovább folyt a mikro-

filmtári képkatalógus építése, a képek, illusztrációk feldolgozása a 

képek m-Ssolatát is tartalmazó katalógusban. 



Raktározás 

Az állományrevízió tapasztalatai alapján megállapítható, hogy a 

raktári állapot - ami a raktári rendet illeti - nemcsak kielégítő, hanem 

jónak mondható. A tévesen beosztott könyvek száma elenyészően csekély, 

annak ellenére, hogy újra megszaporodott a kettős sorok száma. A könyvek 

tisztasága ellen már merülhet fel kifogás, de egy ilyen nagy könyvraktár 

teljes portalanítása a jelenlegi személyzeti adottságok mellett, megold-

hatatlan. 

Az év folyamán befejeződött a Régészet szak teljes rendezése és 

polcra állitása. Ezzel a régi állománynak ez a nagyon értékes gyűjteménye 

is hozzáférhetővé vált /már használják is/, és kikerült veszélyeztetett 

helyzetéből. 

Az Újpesti rakparti raktárban az alig néhány éve beszerelt gázkon-

vektorok már elromlottak. Az 1976 végén jelentkező kisebb penészedés sürgő-

sen figyelmeztetett a tennivalókra. Az év folyamán hét uj konvektor került 

a raktárba, a penészedés megszűnt. Tovább is megoldatlan azonban a raktár 

szellőztetése. A beépített ventillátor minimális légcserét biztosit, ezért 

a raktár két végében lévő ajtók megnyitásával kell gondoskodni az átszel-

lőztetésről. 

A törökbálinti DEFO II. 2. számú épületében készülő raktárunk mun-

kálatai az év folyamán nem sokat haladtak előre. 1977 elején bejelentett 

1978.ápr. végére jelzett átadási határidőt december végére módosították. 

A raktár technológiai tervezésével, ill. ennek bonyolításával a Könyvtár 

a KESZ Beruházási Irodát bizta meg. Az állványzat tervezésében azonban 

az év folyamán egy lépést sem haladtunk előre. A KESZ Beruházási Iroda ka-

pott megbízást a raktár légállapotának méretésére is. A mérést az l.sz. 

épületben az Állami Biztosító nyomtatványraktárában elhelyezett műszerekkel 
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méri a Műszerügyi Szolgálat. A mérés kezdete: szeptember eleje. Az eddigi 

mérési eredmények kielégitőek. A november-decemberi mérések eredménye 

nem várt és meglepő: a relativ páratartalom értéke több helyen 4o %-nál 

kevesebb volt. /A megengedett minimális érték 45 %./ 

A raktározással kapcsolatban általában elmondható, hogy mind a 

központi könyv- és folyóiratállomány, mind a különgyüjtemények állománya 

továbbra is súlyos nehézségekkel küzd. némileg könnyit ezen az Arany 

János utcai volt asztalosmühely és a székház úgynevezett "Boros-pince"-je 

jövő évre várható felujitása. Ez azonban korántsem oldja meg a raktározás 

súlyos gondjait. 

Állományrevízió, állományvédelem, köttetés 

Több hónapos előkészitő munka után 1977 julius-augusztusában sor 

került az Olvasószolgálati Osztályhoz tartozó modern könyvállomány /195o 

óta szerzeményezett ill. rekatalogizált könyvek/ reviziójára. A munkában 

a könyvtár 77 munkatársa vett részt többnyire 2 hétig. Csak az Olvasószol-

gálati Osztály dolgozói vettek részt több ideig, 3-8 hétig. A munkát az 

Olvasószolgálati Osztály vezetője és helyettese irányitotta. A Könyvtár 

munkatársain kivül 22 egyetemi hallgató 59 hetet dolgozott a revizióban. 

A két nyári hónap alatt a következő munkák készültek el: 

1/ a helyrajzi katalógus összevetése a raktári állapottal; 2/ a 

hiányok kiirása; 3/ az észlelt nyilántartási ill. cimfelvételi hibák ki-

gyűjtése /hibajegyzék/. 

A résztvevők szorgalmas és eredményes munkája lehetővé tette további 

feladatok elvégzését is. 

Elkészült még: 1/ a hiányjeg;yzékek kicédulázása és számsorba rende-

zése; 2/ a hibajegyzék kicédulázása és számsorba rendezése; 3/ a segéd-

könyvtári jelzetek kiirása; 4/ a segédkönyvtárak reviziója /a GYSK-n kivül/, 
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zékj 
a nem talált könyvekről hiányjegy/készitése; 5/ a raktári rend ellenőrzé-

se /számrevizió/. 

Az állományrevízió összesitett adatai: az állományrevíziót végző 

munkatársak a raktári állománnyal 3o6.735 őrlapot vetettek össze, találtak 

342.919 kötetet, hiányzik 3135 kötet, kigyüjtöttek 993 nyilvántartási 

/cimfelvételi/ hibát, az elosztott kötetek száma 6o5 volt. 

A Könyvtár munkatársai a végrehajtott állományrevízió során jó 

munkát végeztek. Ennek volt köszönhető, hogy előre nem tervezett munkákat 

is el tudtunk végezni. /Segédkönyvtári jelzetek kiirása, segédkönyvtár 

revíziója, a hiány- és hibajegyzékek kicédulázása és a raktári rend ellen-

őrzése/ 

E munkákkal azonban az állományrevízió nem tekinthető lezártnak. Az 

állományrevíziót /leltárt/ elrendelő 3/1975 /VIII.17./ KM-FM sz. rendelet 

/szabályzat/ előirja, hogy a leltározás befejezésével jegyzőkönyvet kell 

késziteni, amelynek többek közt tartalmaznia kell a hiányzó könyvek tételes 

felsorolását. A hiányok jelenlegi jegyzékét nem tekinthetjük véglegesnek, 

mivel szükség van még a hiányként nyilvántartott könyvek adatainak más 

könyvtári nyilvántartásokban való egyeztetésére, valamint egy végső ellen-

őrzésre a raktárban. 

A rendelet értelmében a megengedhető hiány mértékének kiszámításához 

tudni kell a revizió alá vett könyvek egyedi és összesitett értékét. A hely-

rajzi katalógus, amelynek alapján a reviziót végeztük, ezeket az adatokat 

csak részben alkalmazza. A KM és PM-nek a rendelet végrehajtásához készülő 

állásfoglalása - ugy tudjuk - lehetőséget fog adni arra, hogy az 19ol előtt 

alapitott könyvtárak, amelyekben a főleg külföldi könyvek beszerzési árát, 

ill. becsértékét megállapitani nehéz, az értékbecslést a Kulturális Minisz-

tériumtól egyedileg és egy alkalommal kérjék. A KM döntése után fog sor 

kerülni a hiányok, ill. az állomány értékbecslésével kapcsolatos munkákra. 
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A rendelet lehetőséget ad arra is, hogy az általános gyűjtőkörű 

országos jellegű tudományos könyvtárak felmentést kapjanak a hiányok 

okának a jegyzőkönyv felvételétől számított 3o napon belül történt kivizs-

gálása alél. 

A fentiekből következő tennivalókon kivül az állományrevízióból 

adódik néhány olyan belső könyvtári nyilvántartási szervezeti feladat is, 

amelynek megoldását mielőbb el kell kezdeni. 

1/ A nyiiéntartási hibák miatt kiemelt könyvek, őrlapok felszámolása /kb. 

looo darab/. 

2/ A hiányok keresése: hasonlitás a nagy szerzői katalógusban, valamint 

szükség esetén egyéb katalógusokban és nyilvántartásokban, és végül ellen-

őrzése a raktárban. 

3/ A segédkönyvtárak revíziójának befejezése. 

A segédkönyvtárak állománya fluktuálásának nyomonkövetése a katalógu-

sokban. Az állományrevízió egyik lényeges tapasztalata az, hogy a segéd-

könyvtárakból kikerült könyvek visszakerülnek a raktárba, és a helyrajzi 

katalógusban valamint a többi katalógusokban nem történik meg a kiveze-

tés. Ennek a munkának jelenleg nincs gazdája. Sürgősen rneg kell állapitani 

melyik osztály hatáskörébe kerüljön a munka és milyen munkaszervezési 

feladatok járnak ezzel. 

4/ A revideált állományrész értékbecslésével kapcsolatos teendők meghatáro-

zása később fog megtörténni. 

5/ Az Olvasószolgálati Osztály kölcsönzési nyilvántartását az állományreví-

zió eredményei alapján korrigáltuk. Rövidesen hozzá kell kezdeni a behajt-

hatatlan követelések felszámolásának. 

A teendők első három pontjába foglaltak sürgős intézkedést tesznek szükséges-

sé. Az itt vázolt feladatok lényegében a katalógus épités- és javitás köré-

be tartoznak, valamint szerzeményezési, ill. közös nyilvántartások javitási 
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munkáit érintik. 

A régi szakok revíziójának állása. 

1971-től folyik a régi szakok reviziója. Ez alatt az idő alatt 

megtörtént: 

1/ 43 régi szak helyszini reviziója kész. Kivétel: Magyar Akadémia, Régé-

szet /Polié/, maradványok, más szakokból előkerült kötetek. 

2/ Számokban kifejezve az eddig revideált rész 196 ooo tétel, ebből 

hiányzik 23 665 egység. 

3/ A hiányként megállapított könyvek céduláit a régi katalógusból ki-

szedtük. Kivétel: Encyclopaedia, Schematismus, Régészet, Magyar Akadémia, 

Magyar Irodalom 81o3-tól. 

4/ A hiányok kiirása az inventáriumból a Schematismus Magyar Irodalom 

/81o3-től/, Régészet, Magyar Akadémia szakok kivételével kész. 

További teendők: 

1/ A még nem revideált részek 2'eviziója. A Magyar Akadémia szak revízió-

ját helyhiány akadályozza. A Régészet fólió része most van rendezés alatt. 

2/ A hiányok kiirása és a hiányzó könyvek céduláinak a régi katalógusból 

való kiszedése után keresni kell a hiányokat. Ehhez a szerzői nagy kataló-

gusban és a folyóirat katalógusban hasonlitani kell a hiánycédulákat. 

Ezután kerül sorra egy végső raktári ellenőrzés, majd ezt követően történ-

het meg a hiányok végleges jegyzékének összeállítása. 

A Kötészet a tervét teljesitette, sőt túlteljesítette. Ez azonban 

csak jó munkájuk jellemzője, és nem jelenti ugyanakkor a jelentkező kötte-

tési igény maradéktalan teljesítését. Az elkészült kötések száma a túltel-

jesítéssel együtt sem éri el a tárgyévben beérkező kötetlen könyvek és 

folyóiratok számának a felét sem. Évente 4-5 ooo könyv és folyóirat ma-

rad kötetlen, nem szólva a régi restanciáról, amelyből alig-alig tudunk 
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valamit pótolni. Ez abból adódik, hogy a Kötészet kapacitásának egy 

részét nem kötészeti munkára, ill. nem könyvtári kötésekre kénytelen for-

dítani. Az ilyen kötések száma ez évben: 86 kötet, 699 füzet. /A könyv-

kötői szakértelem és szakképzettség helytelen kihasználása az, hogy a 

xerox-számlák számozása, ciinkeszámozás stb. nem könyvkötői szakértelmet 

igénylő munkákat a kötészettel végeztetnek el./ 

A Kötészet működési szabályzatának készítése közben merült fel az, 

hogy a nem könyvtári célra végzett /számlázott/ kötészeti munka szabály-

talan. E munkák megszüntetése mindenképpen kívánatos, mivel szaporítaná 

a bekötött könyvek és folyóiratok számát. 

A fenti kérdés, valamint a Könyvkötészet fejlesztése a jövő év 

feladata. 

Olvasószolgálat 

Az olvasóforgalom adatai az előző évhez képest alig változtak, 

annak ellenére, hogy az állományrevízió miatt a helybenolvasás két hónapig, 

a kölcsönzés pedig két és fél hónapig szünetelt. A Könyvtár használóinak 

foglalkozás szerinti megoszlásában és a használt állomány szak szerinti 

megoszlásában nem történt lényeges változás. 

Az állományrevízió előtt a Központi Olvasószolgálat átnézte a 

kölcsönzési nyilvántartást, a téritvényekről másolatot készített s ezeket 

a raktári jelzet alá beosztotta. A könyveket a kölcsönvevőktől visszakér-

ték, ill. átírták uj térivényre bemutatás után. Sok, évek óta kölcsön 

lévő könyvet sikerült igy visszaszerezni, ill. a kölcsönzést meghosszabbí-

tani. Az akció azonban nem járt teljes eredménnyel. Kern kevés azoknak a 

könyveknek a száma, amelyeket most sem sikerült visszakapni. 

Az Osztály által ellátott feladat: a látogatók épületen belüli 

vezetése a tárgyévben kevesebb volt, mint előzőleg, mindössze 9 alkalom-
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mai vezetett látogatókat. 

A Központi Olvasószolgálat mellett a Könyvtár Különgyüjtemén.yei 

/Folyóirattár, Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye, Keleti Gyűjtemény, 

Mikrofilmtár, Levéltár/ jelentős olvasószolgálati munkát végeznek a maguk 

területén, s ugyanez vonatkozik tájékoztató tevékenységükre is. 

Tájékoztató munka, kiadványok 

A Központi Olvasószolgálat hagyományos tájékoztató munkája mellett 

ebben az évben is számos irodalomkutatási feladatot is megoldott. 1977-ben 

az Osztály egy uj szolgálatot inditott el: a figyelő-karton szolgálatot. 

Januárban 21o cimre küldött szét felhívást, azoknak, akik a Könyvtár Uj 

Külföldi Szerzeményeinek jegyzékét kapták. 171 válasz érkezett, s 127-en 

kérték a figyelést. 74 cimzett azt kérte, hogy a jegyzéket is küldjük. 

Mindössze 5 volt azoknak a száma, akik csak a jegyzéket kérték a figyelő-

kartonok nélkül. A szolgálatot igénylők részére 614 figyelést végeztek. 

A kartonokat az év folyamán négyszer küldték szét. Az általános 

tapasztalat jó. Sokan kölcsönöztek a ügyelő-karton alapján. 

Az Uj Külföldi Gyarapodásaink jegyzékéből az év folyamán mindössze 

egy szám jelent meg, egy kettős szám kéziratát sokszorositásra átadták. 

A Tájékoztatási és Bibliográfiai Osztály munkája az év folyamán a követke-

ző tématerületek köré összpontosult: 

1/ Tudományszervezési, tudománypolitikai dokumentáció és tájékoz-

tatás, valamint általános jellegű tájékoztató munka; 

2/ Kiadványtevékenység, sokszorositás; 

3/ Akadémikus bibliográfia; 

4/ Nemzetközi társadalomtudományi információs munka /MISZON/. 
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1. Tudományszervezési dokumentáció - tájékoztatás 

A tudományszervezési dokumentációs munka keretében megjelent a 

Tudományszervezési Tájékoztató 17. évfolyamának 1, 2, 3-4., 5, 6, száma. 

A Tájékoztató 95o példányban, 791 nyomtatott lapon, összesen 61,9 szerzői 

iv terjedelemben. A 61,9 szerzői ivből 13,4 iv belső munkatársak munkája, 

ehhez kapcsolódnak a külső munkatársak összeállításai 48,5 szerzői iv 

terjedelemben. 

A tudománypolitikai expressz tájékoztatás keretében 61 szervnek 

/akadémiai, állami és vezető pártszervek/, ill. azok vezetőinek adtunk 

megfelelő gyorstájékoztatást. E munka 473 dokumentum felhasználásával 

156,6 szerzői iv terjedelemben történt. 

A Társadalomtudományi Koordinációs Bizottság februári ülése fog-

lalkozott a Tájékoztató tematikájának kérdésével és javasolta a társada-

lomtudományi kutatások általános, interdiszciplináris kérdéseivel foglal-

kozó anyag bővítését. 

Az általános tájékoztató munkában jelentős helyet foglaltak el az 

évfordulókkal: a Nagy Októberi Szocialista Porradalom 6o. évfordulójával, 

az Ady évfordulóval, valamint az Egyetemi Nyomda évfordulójával kapcsola-

tos témák. 

Nagyobb kérdéscsoportot alkottak az akadémikusok munkásságára vonat-

kozó kérdések, valamint aktuális témaként a tudományos minősítéssel, tudo-

mányos káderképzéssel, a kutatók mobilitásával összefüggő megkeresések, 

továbbá a tudomány, a kultura, a jelenkori eszmeáramlatok, modern irodalmi 

irányzatok, a szocialista irodalmak stb. tématerületekről érkeztek informá-

ciót váró kérések. Az Osztály 75 esetben adott irásos információt, 3o eset-

ben pedig konzultációs ill. szóbeli tájékoztatást; továbbá gyűjtötte az 

MTA Könyvtárra vonatkozó sajtécikkeket. 
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2. Kiadványtevékenység, sokszorosítás 

Az év folyamán az MTAK kiadásában megjelent még az 1976. évi 

jubileummal kapcsolatos két kiadvány, az egyik Fejezetek a 15o éves 

Akadémiai Könyvtár történetéből c. cikkgyűjtemény a "Közlemények" soro-

zatban, valamint sorozaton kivül The 15oth anniversary of the Library 

of the Hungárián Academ.y of Sciences c. füzet, mely a jubileumra meg-

hívott vendégek üdvözlő beszédeit tartalmazza. 

A "Közlemények" sorozatban továbbá megjelent Eendefy László: 

IJikoviny S. megyei térképei c. müve két kötetben, Bükyné Horváth 

Mária: Az Akadémiai Könyvtár kurrens külföldi periodilcum állománya az 

az 197o-es években c. állományelemző munkája, valamint Vitál.yos László: 

Ady - Léda - Csinszka c. munkája, mely Léda és Csinszka Adyra vonatkozó 

visszaemlékezéseinek jegyzetekkel ellátott szövegkiadása, 

A "Keleti Tanulmányok" sorozat 3. számaként Térjék József: Col-

lection of Tibetan MSS and xylographs of Alexander Csorna de Kőrös c. 

munkája látott napvilágot. 

Az év folyamán uj sorozat indult a Körösi Csorna Társasággal közös 

kiadásban "Budapest OriSntal Reprints" cimen, melynek a tervezett 2 soro-

zatból /A sorozat: magyar orientalisták magyar nyelvű müvei; B sorozat: 

magyar és külföldi szerzők magyar orientalisztikai stúdiumokkal kapcso-

latos idegennyelvü müvek/ megjelent az A sorozat 1 száma: I.igeti Lajos: 

A magyar nyelv török kapcsolatai c. munkája . 

Ugyancsak a Körösi Csorna Társasággal közös kiadásban indult meg 

az évi 2 számban megjelenő Bulletin of the Csorna de Kőrös Symposium 

c. angol nyelvű tibetisztikai folyóirat. 

Továbbá megjelent az Uj szerzemények jegyzékének két száma, a 

Prognosztika c. folyóirat egy száma, valamint az Analecta Linguistica 
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c. folyóirat megjelentetésében a Könyvtár szellemi kiadóként szerepelt. 

A Könyvtár kiadásában megjelent munkák összesen 222,3 nyomdai ivet 

tesznek ki, melyből 135,6 ivnek szerkesztése és nyomása helyben, 49,4 iv 

szerkesztése helyben, de nyomása külső nyomdában történt, 11,8 iv külső 

szerkesztésben, de saját nyomdában készült, mig 25,5 ivnél a Könyvtár a 

szellemi kiadó szerepét töltötte be. 

A Könyvtári kiadványok belföldi kereskedelmi forgalomban való ter-

jesztését illetően a korábbi tárgyalások alapján létrejött a megállapodás 

az Akadémiai Kiadóval. 

A nyomda összes oldalnyomásainak száma 1,978.876, melyből l,771.1oo 

oldalnyomás képviseli a kiadványokat, 2o7.776 oldalnyomás pedig az ügyviteli 

nyomtatványokat. 

3. Akadémikus bibliográfia. 

Az osztály mintegy 22o akadémiai tag munkásságát kisérte figyelemmel. 

A nemzeti bibliográfiai, valamint a magyar folyóirat és könyvanyag átnézése 

alapján 2.854 uj bibliográfiai tétel gyűlt össze. Az MTA főtitkári kollégiumá-

nak határozata értelmében az akadémikusok külföldi publikációinak gyűjtése 

folyik, de fddolgozása az anyag elhelyezési problémája miatt stagnál. 

4. Nemzetközi társadalomtudományi információs munka /MISZON/ 

A I.!ISZON-nal kapcsolatos munkák az elfogadott munkatervnek megfelelő-

en két fő feladat köré, a MISZON automatizált rendszerének előkészitése és 

létrehozása, valamint a közös kiadványok megjelentetése köré összpontosult. 

A jelzett programokkal kapcsolatban a következő tanácskozásokra került 

sor: a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 6o. évfordulója témában közös 

gyűjteményes kötet előkészitő megbeszélése Moszkvában /február/; 

a MISZON automatizált rendszer koncepciójának megvitatása Moszkvában 

/április/; 
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KISZON Rendszertanács évi ülése az automatizált rendszer koncepció-

jának, és a MISZON keretén belül történő társadalomtudományi információs 

továbbképzés programjának jóváhagyása Szófiában /junius/; 

a MISZON automatizált rendszer működéséhez szükséges csere- és mágnes-

formátum kidolgozása Smolenice-ben /november/; valamint 

a KISZON rubrikátor, a MISZON SDI kidolgozása és feladatainak ki-

tűzése /Varsó - december/. 

az emiitett tanácskozásokhoz szükséges alapanyagok és dokumentumok 

kidolgozásában részt vettünk. 

Az év folyamán 3 közös MISZON kiadvány jelent meg a Nagy Októberi 

Szocialista Forradalom 60. évfordulója, a szociliasta életmód és az emberi 

jogok témakörében. Ezekhez a kiadványokhoz és a Referativnüj Zsurnal 

különböző szériáihoz az akadémiai intézetekkel és az MSzKP KB Társadalom-

tudományi Intézetével közösen összesen 38 referátumot ill. szemlét küld-

tünk 245 oldal terjedelemben. 

A különböző témákban megjelenő bibliográfiai évkönyvekhez a 

Társadalomtudományi Intézettel közös munkaként összesen 560 annotált bib-

liográfiai tételt továbbítottunk. Részt vettünk az RZS magyarországi ter-

jesztésében. A megfelelő propaganda hatására az RZS magyarországi előfize-

téseinek száma 37-ről 93-ra emelkedett. 

Technikai szolgáltatások 

A Könyvtár technikai szolgáltató részlegei közül a Sokszorosító 

Csoport munkájáról a fentiekben már beszámoltunk, s ugyancsak szóltunk 

a Könyvkötészetről. E fejezetben a Reprográfiai Osztály két részlegéről 

számolunk be. 

A Mikrofilmtár és Fotolaboratórium 

A megrendelt mikrofilmek többnyire teljes müvekről, könyvrészle-
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tekről és kéziratokról készültek. Ezen kivül a laboratórium számos 

illusztráció, kép, kézirat, térkép, stb. reprodukcióját is elkészitette 

különféle méretben. 

A belső mikrofilmezési munkák nagyobb részét az állományvédelmi 

és gyarapitási munkák tették ki; különösen a Kézirattár, kisebb mérték-
i 

ben pedig a Keleti Könyvtár és a Levéltár vonatkozásában. A vidéki törté-

neti jellegű gyűjtemények részben állományvédelmi, részben szerzeményezé-

si célú fotozása munkatorlódás miatt nem érte el a tervezett szintet. 

/Részletes adatokat lásd a táblázatos részben./ 

Gyorsmásoló /xerox/ Csoport 

A régi Xerox 914 gép ebben az évben egyáltalán nem volt üzemben, 

évközben selejtezésre ill. átadásra került. Májustól az IBM vállalat egy 

Copier II. gépet adott kölcsön könyvtárunknak az uj gép megérkezéséig, 

mely 1977. szeptemberében érkezett meg. Ebben az évben a Xerox 72o ti-

pusu másológép műszaki állapota sokat romlott /a 9 éve használt gép 

eddig több mint 5 millió másolatot teljesitett/ s gyakran karbantartási, 

üzemeltetési nehézségek merültek fel. 

A megrendelések összetételében némi javulás volt tapasztalható. 

Csökkent az MTA Hivatala megrendeléseinek mennyisége. Az elkészült összes 

másolatok száma igy is meghaladta az 1 milliót. A csoport az év folyamán 

összesen 1O.13O megrendelést teljesitett. Csökkent a nem akadémiai szer-

vektől hozott anyagok másolása. A megrendelések módjának, lehetőségeinek 

és a szolgáltatási áraknak az időszerű módositása 1977-ben nem történt 

meg. Az elkészült és átadott jó másolatok megoszlását az előállitás tech-

nikája szerinti felosztásban és az akadémiai megrendelések megoszlását 



- 27 -

a következő táblázat mutatja: 

Rank Xerox 72o-as gépen készült 195.922 db. 
IBM Copier II gépeken " 728.8o9 db. 
Rex Rotary gépen sokszorosított másolat 142.7o3 db. 
Fóliamásolat 1.88o db. 

Összesen 1,069.314 db. 

MTA Hivatala megrendelése összesen 487.629 db. 

MTA Könyvtára " " lo9.342 db. 

A könyvtári megrendelések megoszlása: 

Ügyvitel 96.444 db. 
Állománygyarapítás 8.678 db. 
Kutatónapi felh. 4.22o db. 

Hálózati és módszertani munka 

A hálózati és módszertani munkában a tervszerű munkavégzést 

személyzeti változások nehezítették. Ennek ellenére a Hálózati és Mód-

szertani Csoport, melynek elnevezése az év folyamán Fejlesztési és Háló-

zati Szolgálatra változott, elvégezte rutinfeladatait és a munkatervében 

előirt feladatokat. 

Az elmúlt év lényeges eseménye volt a február 28-i főtitkári 

kollégiumi, mely az akadémiai könyvtári hálózattal is foglalkozott. A 

Szolgálat a kollégiumnak részletes előterjesztést készitett az intézeti 

könyvtárak helyzetéről. 

Április 27-én zajlott le a szokásos évi hálózati értekezlet. A 

Szolgálat munkatársai az év folyamán 3o intézeti könyvtárat látogattak 

meg, köztük 6 vidékit. A hálózati könyvtárosok is igpn gyakran keresték fel 

a Szolgálatot személyesen vagy telefonon. 
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Elvégezte az intézetek külföldi folyóirat- és könyvrendelésével kapcso-

latos rutinfeladatokat, továbitotta a KC-nak a bejelentéseket és lebonyo-

lította az OSZK retrospektív folyóiratjegyzékének a visszaigazolásokat. 

Munkatervben előirt feladat volt a hálózati könyvtárak részletes 

adatait tartalmazó kartotékrendszer felállítása. 

A folyóiratok árának emelkedése tette szükségessé, hogy a Szolgálat 

részletes vizsgálatot kezdjen el az intézeti könyvtárak folyóirat gyara-

pításával kapcsolatban. 

Megkezdődött az évek óta elhanyagolt hálózati folyóirat katalógus 

revíziója. 

Előre nem látott feladatot jelentett a középfokú könyvtárosok fő-

iskolai államvizsgája, mely a hálózatban kb. 4o könyvtárost érint. A 

Szolgálat egyebek mellett azzal segiti a vizsgára való felkészülést, hogy 

a hálózati központban összegyűjti és az igénylők rendelkezésére bocsátja 

a kötelező irodalmat. 

Sajnos a könyvtárosok béremelése csak a központi könyvtár dolgozóit 

érintette, ezért a Szolgálat,ha csekély eredménnyel is, de lépéseket tett 

az Akadémia vezető szerveinél annak érdekében, hogy az intézeti könyvtárosok 

ne kerüljenek hátrányos helyzetbe. 

A Könyvtár hálózati munkáját hosszú távra meghatározza az a tény, 

hogy a MTA Főtitkára 15.271/Ig. Jog.F./1977. sz. körlevelében a Könyvtár 

szakfelügyeleti jogát az intézeti könyvtári munka mellett kiterjeszti az 

intézetek dokumentációs és más információs tevékenységére is. Ennek az 

akadémiai információs rendszer koordinálása szempontjából van különös 

jelentősége. 

Akadémiai Levéltár 

Az Akadémiai Levéltár munkatervének megfelelően végezte sokrétű 

munkáját, melynek során elsőrendű feladatának tekintette.a tudományos 
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kutatás szolgálatát. Gyarapitó, feldolgozó és tájékoztató munkájáról 

részletes jelentés készült a Kulturális Minisztérium Levéltári Osztálya 

számára, mely az Igazgatóságon az érdeklődők rendelkezésére áll. 

Politikai, társadalmi szervek 

A pártvezetés és az állami vezetés kapcsolata az 1977-es évben, 

az előző évekhez hasonlóan jó volt. A párttitkár minden igazgatósági érte-

kezleten részt vett, segitett a felmerült gyakorlati és tervfeladatok 

előkészítésében és kialakításában. A pártvezetőséget a témák jellegétől 

függően vagy rövid uton, vagy a vezetőségi üléseken folyamatosan tájékoz-

tatta a Könyvtár előtt álló szakmai és politikai jellegű feladatokról. A 

kérdések súlyából következően a legfontosabb teendők a taggyűléseken is 

napirendre kerültek. 

A pártvezetés és az állami vezetés együttműködésének másik jelentő-

sebb területe az 1977 őszén végrehajtott fizetésrendezés lebonyolítása 

volt. Nem ok nélkül emeljük ki ezt a témát. Közismert, hogy a nem kellő 

körültekintéssel lebonyolított átsorolás és fizetésrendezés egy-egy munka-

helyen, intézményen belül nem kivánatos feszültségeket, rossz szakmai és 

politikai légkört eredményezhet. Ezek ismeretében az állami vezetés fo-

kozott mértékben igényelte a társadalmi szervek, különösen a pártszervezet 

elvi és gyakorlati közreműködését. E feladat megoldásában a pártvezetőség 

tevékeny részt vállalt. Személyi és politikai tapasztalatait összegezve 

véleményével és álláspontjával segitett abban, hogy ezt a sok éve várt 

állami intézkedést a lehető legelvszerübben valósithassa meg a Könyvtár 

vezetése. 

A KISZ alapszervezet mult évi működésének sikeres végrehajtásáról 

adhatunk számot. Az alapszervezet tagjai társadalmi munkát vállaltak a 
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"Hat órát Budapestért" akcióban: 600 kg. papirt gyűjtöttek társadalmi 

munkában. Folymatosan részt vesznek politikai oktatásokon, sikeresen 

szerepeltek vetélkedőkön. A szépen berendezett KISZ Klubot rendelteté-

sének megfelelően - állandó programokat szervezve - használják. Jól 

sikerült összejöveteleket szerveztek; asztalitenisz- és sakkversenyt 

rendeztek. A Spartakiádon i3 sikeresen szerepeltek. 

Szakszervezeti alapszervezetünk mult évi tevékenységének középpontjában, 
beny 

mint a korábbi években is, egyrészt az intézmény, folyó munka támogatása, 

másrészt a tagság élet- és munkakörülményei javításának feladata állt. 

Ennek jegyében támogatta a Könyvtár vezetőségét a feladatok megoldásában; 

ezek közül is elsősorban a raktári revízió munkájának megszervezésében 

és lebonyolításában. Az egyéb napi munkálatokban való részvétel mellett 

megrendezte a könyvtárba 1975-1976 folyamán belépett uj dolgozók részére 

a könyvtárismertető előadássorozatot, hogy részükre a könyvtári szervezet 

egészébe történő beilleszkedésüket elősegítse. A SZB ezen a területen el-

ért eredményeit annak köszönheti, hogy a Könyvtár vezetőségével és párt-

szervezetével az évek során kialakult jó munkakapcsolatait megőrizte és 

ebben az évben is tovább ápolta. Ez a jó kapcsolat volt a záloga annak, 

hogy az SZB eredményesen dolgozhatott a tagság élet- és munkakörülményeit 

érintő kérdések megoldásán is. Különösen eredményes volt az együttműködés 

a bérpolitikai eljárások kialakításában, melynek eredményeképpen 1977 

folyamán a dolgozók átlagbére jelentősen megemelkedett. Ugyancsak jelentős 

eredménye az együttműködésnek, hogy a munkavédelmi szemle nyomán észlelt 

hiányosságok javítása megtörtént és elkészült a munkavédelmi szabályzat 

is. A Könyvtár vezetősége és a SzB jó munkakapcsolata mellett azonban 

még mindig mutatkoznak hiányosságok az együttműködés alsóbb szintjein, a 

bizalmiak megnövekedett hatás- és jogköre még nem érvényesül teljes mér-
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tékben szűkebb munkáterületökön. 

A SzB a saját döntési jogkörbe tartozó kérdésekben is igyekezett 

fejleszteni munkáját. Anyagi lehetőségei azonban nem mindig voltak ele-

gendőek a kívánalmakhoz képest. Nem emelkedett a kivánt mértékben a szo-

ciális támogatás összege, noha a SzB erre a célra költségvetésének több 

mint 7o százalékát forditotta. Ugyancsak csökkent az üdültetési lehetőség, 

különösen a családosok esetében. Az akadémiai étkezde bezárásával erősen 

romlottak az étkezési lehetőségek. 

Rendezvényeink közül 1977-ben nem tudtuk megszervezni a tanulmányi 

kirándulást /elromlott az autóbusz/. Megtartottuk viszont a Nőnapi meg-

emlékezést és megrendeztük a gyermekek számára a Télapó ünnepséget -

ezúttal,az előző évek tapasztalatai alapján, nem a Hivatallal közösen, 

hanem önállóan. 
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A D A T O K és T Á B L Á Z A T O K 
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K Ö L T S É G V E T É S 

Ezer forintban 
Rovat Megnevezés 1976 évi 

tényleges 
felhasználás 

1977 
eredeti 
e 1 ő i r 

évi 
módositott 

á n y z a t 

1977 évi 
tényleges 
felhasználás 

ol Béralap 5.412,7 5.885,6 6.186,3 6.14o,3 
o2 Egyéb személyi 623,3 458,0 797,3 796,4 

o3 Fenntartás 5.5o2,5 4.32o,4 7.827,6 6.806,3 

o4 Működési kiadás 9oo ,o 83o,o 1.096,1 1.O96,1 

o5 Beszerzés 5.213,3 5.l6o,o 2.987,9 2.987,9 
06 Felujitás 399,1 - 791,o 72,3 

o7 Lakbérhozzájárulás 3,2 - o,3 o,3 

Összesen 17.943,1 l6.654,o 19.686,5 18.899,6 

A Kulturális Minisztérium 49.215/1977.XIII.sz. intézkedésével a Könyvtár szerkesz-
tésében kiadásra kerülő Ady bibliográfia költségeihez 12o.ooo.- Ft. támogatást 
nyújtott. 

B E R U H Á Z Á S 

Az Állami Fejlesztési Banknál nyitott hitelkeret terhére történt vásárlás 

Koloniál könyvespolc 1 db 

Költségvetésből történt beszerzés 
Dokumátor olvasógéphez tartozék 

Átvételre került könyvjóváirással 

Cq&er II. IBM gyorsmásoló gép 1 db 

Átadásra került a Könyvtár állóeszköz állományából: 

Xerox 914 másológép /MTA Izotop Intézet/ 1 db 

KITON előhivógép /SZOT/ 1 db 

Pyloris /Történeti Múzeum/ 1 db 

Filmelőhivógép /SZOT/ 1 db 

Selejtezésre került 

Könyvszekrény 2 db 

6,2 eFt 

2,1 eFt 

l.loo,5 eFt 

813,4 eFt 

9o,2 eFt 

133,1 eFt 

lo o»— Ft 

2oo.- Ft 
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F E L Ú J Í T Á S 

Az Arany János u. l.sz. alatt lévő pincehelyiség 
felujitási munkálatainak áthúzódása miatt kifizettünk 72,3 eFt 

L É T S Z Á M S Z E M E L Y I V Á L T O Z Á S O K 

állandó időszaki összesen 
főfoglalkozásuak 

1977 január 1-i 
létszám 

1977-ben munkába 
lépett 

1977-ben kilépett 
Zárólét szám 
1977 december 31-én 

12o fő 

8 fő 
128 fő 

4 fő 

124 fő 

13 fő 

3 fő 
16 fő 
lo fő 

6 fő 

V E G Z E T T S E G S Z A K K E P Z E T T S E G 
/1977 dec.31-én állományban lévő főfoglalkozásúak/ 

133 fő 

11 fő 
144 fő 
14 fő 

13o fő 

TUDOMÁNYOS FOKOZAT, ISKOLAI VEGZETTSEG 
lev.tag 
tudományok doktora 
kandidátus 
egyetemi, főiskolai végzettség 
középiskolát végzett 
alsófoku iskolát végzett 

KÖNYVTÁROSI SZAKKÉPZETTSÉG 
felsőfokú szakképzettség 
középfokú szakképzettség 
SZAKKÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐK 
egyetemi képzésben különböző 
/nem könyvtári/ szakon 
főiskolai képzésben 
középfokú könyvtárképzésben 

12I§ 

5 
7o 
4o 
23 

52 
lo 

5 
2 
1 

1977 

5 
72 
37 
21 

53 
lo 

3 
1 
1 
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B E S O R O L Á S - B É R E Z É S 

az 1977 dec. 31-én állományban lévő főfoglalkozásuakból 

előbbre sorolásban részesült 3 fő 
a 4/1977 KM-MÜM sz. rendelet alapján átsorolva 
és illetmény emelésben részesült 13o fő 
nyelvpótlékot kapott 2 fő 

Egy főre jutó átlagbér 1977 december 31-én 4.296.— Ft 

K I T Ü N T E T É S J U T A L M A Z Á S 

MTA "Kiváló Dolgozó" kitüntetést kapott /egy havi 
illetménnyel azonos összegű jutalom kifizetésével/ 1 fő 

Igazgatói jutalomban részesült a törzsgárda tagok 
jutalmazásával és céljutalmakkal együtt /összesen 
372.6oo.- Ft. összegben/ 131 fő 

Törzsgárda tagságért jutalomszabadságot kapott 13 fő 

Jubileumi jutalomban részesült 13 fő 

S E G E L Y - E L Ő L E G 

Segélyben részesült 8.7oo.— Ft. összegben 23 fő 

Fizetési előleget kapott 9.I00.— Ft. összegben 9 fő 
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K Ü L F Ö L D I K I K Ü L D E T É S E K 

T A N U L M Á N Y U T A K 

ország kiküldöttek napok 
száma száma 

akadémiai kiküldetés 
Bulgária 3 6 
Csehszlovákia 3 28 
Franciaország 1 7 
Lengyelország 3 112 
Olaszország 1 28 
Románia 1 8 
Szovjetunió 7 142 

19 331 

egyéb kiküldetés 

Ausztria 1 4 
Franciaország 1 19 
India 1 81 
NDK 1 6 
NSzK 2 6 
Norvégia 1 38 
Svájc 1 8 
Szovjetunió 2 12 

lo 174 
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ÁLLOMÁNY, GYARAPODÁS 

dokumentum állomány 
1976.XII.31-én 

1976. évi 
gyarapodás 

1977. évi 
gyarapodás 

állomány 
1977.XII. 
31-én 

könyv 
periodika 
kézirat 
mikrofilm 

8o9.o77 
2o9.546 
395.85o 
16.319 

12.18o 
5.899 
7.488 

56O 

14.112 
5.837 
8.266 

44o 

823.189 
215.383 
4O4.116 
16.759 

Összesen l,43o.792 26.127 28.655 1,459.447 

A GYARAPODAS SZAKOK SZERINT 
/ #/ 

s z a k c s o p o r t könyv 
1976 1977 

periodika 
1976 1977 

ool tudományszervezés 
o,2 általános müvek, vallás-

történet 

1 filozófia, pszichológia 
3 társadalomtudományok 
5 természettudományok 
6 alkalmazott tudományok 
7 művészetek 
8o nyelvtudomány 
8o9 orientalisztika 
82 irodalomtudomány, szépiro-

dalom 
9 földrajz, régészet, 

tö rt éne t tudomány 

o ,6 

5,4 

4,8 
lo ,4 
12,o 
4.8 
3,7 
7,4 
6.9 

28,5 

15,5 

o,4 

5,o 

3,9 
lo,o 
10.2 
6,7 
3,2 
8.4 
8.5 

27.3 

16.4 

12,1, 
2 ,2 

lo,2 
33,2 
6,5 
2.5 
9.6 
7,o 

7,4 

9,4 

14,o5 

4,38 
8,23 
32,6o 
6.14 
2.65 
8,22 

7.15 

6,92 

9.66 

loo,o loo ,0 loo,o loo,oo 
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G Y A R A P O D Á S E R E D E T E 
/egység/ 

Magyarország Szovjetunió népi dem. egyéb kíilf. összesen 
orsz. 

1976 1977 1976 1977 1976 1977 1976 1977 1976 1977 

könyv 3.377 3.679 2.267 3.186 1.6o9 1.765 4.927 5.517 12.18o 14.147 
periodika 756 862 I.088 9o9 1.178 1.275 2.91o 2.8ol 5.932 5.847 
kézirat 7.485 8.266 - - 3 7.488 8.266 
mikrofilm 539 366 1 13 lo 3 lo 58 560 44o 

12.157 13.173 3.356 4.I08 2.797 3.o43 7.85o 8.376 26.l6o 28.7oo 

G Y A R A P O D Á S M Ó D J A 
/egységek száma, csökkenés nélkül/ 

vétel 

csere 

köteles-
példány 

ajándék 

akad. 
kiadvány 

3a ját 

könyv periodika kézirat mikrofilm összesen 
1976 1977 1976 1977 1976 1977 1976 1977 1976 1977 

314 

268 

3.006 2.987 1.145 965 7.116 7.86o 12 6 11.279 11.818 

5.674 7.455 4.o95 4.o33 - 9 57 9.778 11.595 

2.848 2.876 

352 

41o 

67 

58o 

112 

597 

2o2 372 406 

535 377 

3.428 3.473 

8o2 96o 

268 41o 

6o5 444 

12.18o 14.147 5.932 5.847 7.488 8.266 56o 44o 26.16o 28.7oo 
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JUTTATÁS MÁS KÖNYVTÁRAKNAK 
/duplumok és fölöspéldányok/ 

1976 1977 

könyv /kötet/ 2.649 1.264 

periodika /évfolyam/ l.o63 971 

K Ö T T E T É S 

a Könyvtár számára akadémiai szerveknek 
1976 1977 1976 1977 

kötés /régi, modern 
könyv, periodika/ 4.4oo 4.713 lo5 86 
saját kiadvány 

doboz-, téka és mappa 
készités 32o 114 

számnyomás 3oo 3oo 



- 4o -

F E L D O L G O Z Á S 

KÖNYVTÁRI FELTÁRÁS 
CÉLJÁRA 

cimleirás 
1976 1977 

osztályozás 
1976 1977 

modern könyv /mü/ 
periodika /féle/ 
keleti könyv /mü/ 
keleti periodika 
kézirat /db/ 
régi könyv /mü/ 
mikrofilm, /mü/ 
periodikák retrospektiv 
feldolg. /kötet/ 

9.415 
137 

l.loo 
2o 

7.488 
l.o55 

545 

3.3ol 

13.481 
114 

l.loo 
13 

8.266 
l,o29 
44o 

2.564 

lo.l98 
137 

1.3oo 

13.137 
114 

l.loo 

KÖZPORTI CIMJEGYZEK SZAMARA 

periodika-változási jelentés 

1976 

3.264 

1977 

3.319 

K A T A L Ó G U S E P I T E S 

KATALOGUSCEDULAK KESZITESE 
k a t a l ó g u s c é d u l á k 

sokszorosítása gépelése 
1976 1977 1976 1977 

modern könyv 12.355 13.556 12.355 16.042 
periodika - - 928 887 
kézirat - - 3.17o 3.25o 
régi könyv 1.2oo 3.6oo 
mikrofilm - 51o - 1,745 

KATALÓGUSCÉDULÁK BESOROLÁSA 1976 1977 

központi könyvkatalógusokba 64.83o 65.o55 
" periodika " 928 887 

kéziratkatalógusokba - 429 
régi könyvkatalógusba 3.389 1,761 
keleti betűrendes katalógusba 3.5oo 3,600 
mikrofilm .. 2,55o 
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N E M Z E T K Ö Z I K I A D V A N Y C S E R E 

CSEREKAPCSOLATOK 1976-ban 86 állam 1591 intézményével 
1977-ben 86 állam 1575 intézményével 

EURO P A 
28 állam, 1135 intézmény 
Albánia 
Anglia 
Ausztria 
Belgium 
Bulgária 
Csehszlovákia 
Dánia 
Finnország 
Franciaország 
Görögország 
Hollandia 
Írország 
Izland 
Jugoszlávia 
Lengyelország 
Luxemburg 
Malta 
NDK 
NSzK 
Norvégia 
Olaszország 
Portugália 
Románia 
Spanyolország 
Svájc 
Svédország 
Szovjetunió 
Vatikán Állam 

ÁZSIA 

1 
75 
41 
49 

6 
37 
12 
22 

loo 
13 
23 
5 
3 

91 
85 
3 
1 
48 

125 
lo 

137 
6 

47 
45 
36 
35 
75 
4 

23 állam, 174 intézmény 
Afganisztán 
Banglades 
Burma 
Ciprus 
India 
Irak 
Irán 
Izrael 
Japán 
Jordánia 
Ki na 
Koreai Közt. 
Koreai NDK 
Libanon 
Mongólia 
Omán 
Pakisztán 
Sikkim 
Szingapúr 
Sziria 
Thaiföld 
Törökország 
Vietnami DK 

2 
1 
1 
3 

33 
4 
7 
6 

74 
1 
6 
1 
3 
5 
2 
1 
2 
1 
1 
3 
1 

14 
2 

AFRIKA 
18 állam, 38 intézmény 
Algéria 3 
Angola 2 
Dél-Afrikai Közt. 6 
Egyiptom 5 
Elefántcsontpart 1 
Etiópia 1 
Felső-Volta 1 
Ghana 1 
Guinea 1 
Marokkó 2 
Nigéria 3 
Rhodesia 2 
Szenegál 1 
Tanzánia 1 
Tunézia 4 
Uganda 1 
Zaire 2 
Zambia 1 

AI,I ERIKA 
15 állam, 2o7 intézmén y 

Argetina 9 
Bolivia 1 
Brazilia 15 
Chile 5 
Costa Rica 2 
Ecuador 2 
Guyana 1 
Kanada 19 
Kolumbia 6 
Kuba 7 
Mexico 5 
Peru 3 
Puerto Rico 1 
USA 126 
Venezuela 5 

AUSZTRALIA, OCEANIA 
2 állam, 21 intézmény 

Ausztrália 
Uj Zéland 

18 
3 



K I A D V A N Y C S E R E - F O R G A L O M 

viszonylat kiadvány fajta+ küldött 
1976 1977 

érkezett 
1976 1977 

Szovjetunió 

népi demokrati-
kus országok 

egyéb országok 

összesen: 

könyv 771 943 3.15o 4.o98 
periodika I.609 1.564 1.614 1.416 
mikrofilm - - 1 4 
könyv 2.613 2.819 1.558 2.o77 
periodika 2.753 2.646 1.421 1.452 
mikrofilm 7 32 3 1 

könyv 1.493 2.178 2.277 2.886 
periodika 3.782 3.671 2.123 2.186 
mikrofilm 25 2o 5 45 
könyv 4.877 5.94o 6.985 9.o6l 
periodika 8.144 7.881 5.158 5.o54 
mikrofilm 32 52 9 5o 

+ 
kötet, évfolyam, ill.mü 

A K Ö N Y V T Á R H A S Z N Á L Ó I 
/ fő / 

Beiratkozott olvasók száma 1976 1977 

a Közp. Olvasószolgálatnál 2.o41 1.78o 
a különgyüjteményeknél 89o 932 

2.931 2.712 

A H A S Z N Á L Ó K M E G O S Z L Á S A 
/%/ 

a Központi Olvasószolgálatnál: 1976 1977 

akadémikus, akadémiai levelező tag 2 2 
egyetemi tanár, tud.doktora, kandidátus 23 23 
egyet.oktató /docens, adjunktus, tanársegéd/ 9 12 
tudományos kutató, aspiráns 29 23 
orvos, mérnök, pedagógus • 3 2 
szerkesztő, forditó, iró, ujságiró 5 9 
könyvtári kutató lo 9 
egyetemi hallgató 2 2 
egyéb 2 2 
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S Z 0 L G Á L T A T Á S I A L K A L M A K 

dokumentumfajta helybenolvasás kölcsönzés Összesen 
1976 1977 1976 1977 1976 1977 

modern könyv 14.633 15.983 13.329 12.193 27.962 28.176 
periodika 6.299 6.177 237 218+ 6.536 6.395 

könyv**' r e S 1 2 , 3 4 5 2 , 2 8 8 5 9 2 1 1 9 + 2 , 9 3 7 2 , 4 ° 7 

ll^lerÍZlLkéZÍ~ 2 , 4 3 1 2 , 5 1 3 1 , 8 6 3 1 , 7 9 7 4 , 2 9 4 4 , 3 1 0 

mikrofilm 228 227 1 5 229 232 

25.936 27.188 16.o22 14.332 41.958 41.52o 
+ periodika kézirat 

valamint a xeroztatási alkalmak száma 4.694 
fotoztatási " " 78 1528 

Á L L O M A NY H A S Z N A L A T 

dokumentumfajta helybenolvasás kölcsönzés összesen 
1976 1977 1976 1977 1976 1977 

modern könyv 31.569 28.o29 15.65o 13.464 47.219 41.493 
periodika 43.56o 43.745 461 512+ 44.o21 47.257 

könyv^' r e g l 22.93o 32.71o 592 119+ 23.522 32.829 

ZlTlellZll^1' 8 " 2 3 7 2" 2° 8 *>•*» 
mikrofilm 412 411 1 lo9 413 52o 

lo6.7o8 113.388 18.912 16.611 125.62o 132.999 

+ 
periodika xeroxoztatási alkalnak száma: 4.694 

" fotoztatási " " 78 

K Ö N Y V T Á R K Ö Z I K Ö L C S Ö N Z É S 

kölcsönadás kölcsönvétel 
1976 1977 1976 1977 

belföldi viszonylatban 1.238 1.12o 231 113 
külföldi viszonylatban 94 78 325 238 

1.332 1.198 556 351 
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BIBLIOGRÁFIA. DOKULI ENTAC10 

A Tudományszervezési Tájékoztató és a témakörébe tartozó tájékoztatás 

1977-ben megjelent a Tudományszervezési Tájékoztató XVII. évfolyama 
/l, 2, 3-4, 5, 6.számok/ 791 nyomtatott lap, illetve 61,9 szerzői 
iv terjedelemben. 

A referátumokban feldolgozott 
dokumentumok száma 
Ebből: szemlében 

figyelben 
hiranyagban 
szakirodalmi ismertetésben 

A bibliográfiai rovatban közzétett 
tételek száma 

1976 
tény 

399 
184 
lo4 
41 
7o 

2.o8o 

1977 
tény 

436 
28o 
74 
25 
57 

1.879 

A belső munkatársak referáló 
tevékenysége 
/szerzői ivben számitva/ 11,4 13,4 

Külső munkatársak referáló 
tevékenysége 
/szerzői ivben számitva/ 

Ebből a Tudományszervezési Tájékozta-
tóban közzétett: 

szemle és egyéb referátum 
bibliográfia 
belső erőből készült idegen-
nyel vü anyag 

47,9 
59,3 

42,7 
13,6 

59,3 

48,5 
61,9 

47,2 
12,9 

1,8 
61,9 

Tudománypolitikai express tájékoztatás 
A szolgáltatásban részesülő szervek 
száma 57 
A feldolgozott dokumentumok száma 418 
Átlagos példányszám 4 
A szolgáltatás összterjedelme lo8,6 iv 

Általános jellegű tájékoztató munka 

Írásos tájékoztatás 
szóbeli tájékoztatás /bibliográfiai 
utmutatás, konzultáció, anyagkeresés/ 

stb. 

/2.172 oldal/ 

67 

48 

61 
473 

3 
156,6 iv 

/3.132 oldal/ 

75 

3o 
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1976 1977 

Akadémikus bibliográfia tény tény 

uj bibliográfiai felvételek száma 2.7o4 2.854 

Sokszorosító Csoport oldalnyomásainak 

száma 1,852.836 1,978.876 
ebből kiadvány 1,569.O5O l,771.1oo 
egyéb másolat 283.786 2o7.776 

A Könyvtár kiadványai 

"A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának 
Közleményei" sorozat 3 5 

"Keleti Tanulmányok" sorozat 1 1 
"Budapest Orientál Reprints" A sorozat - 1 

"A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Uj 

Külföldi Gyarapodásainak Jegyzéke" 5 2 

Sorozaton kivüli kiadványok 4 1 

Tudományszervezési Tájékoztató 6 6 

Prognosztika 3 1 

"Bulletin of the Csorna de Kőrös Symposium" - 1 

"Analecta Linguistica" 1 2 

A Könyvtár kiadásában megjelent munkák összesen 222,3 nyomdai iv 

ebből: saját szerkesztésű és nyomású 135,6 " " 

saját szerkesztésű, külső nyomású 49,4 " " 

külső szerkesztésű, saját nyomású 11,8 " " 

szellemi kiadású 25,5 " " 
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A kiadványok részletes felsorolása 

Bendefy László: Mikoviny Sámuel megyei térképei, különös tekintettel 
az Akadémiai Könyvtár Kézirattárának Mikoviny-térképeire. l.köt. 
Bp. 1976. KTAK. 36o p. 
/A Magy.Tud.Akad. Könyvtárának Kiadványai 71./ 

Bendefy László: Mikoviny Sámuel megyei térképei, különös tekintettel 
az Akadémiai Könyvtár Kézirattárának Mikoviny-térképeire.2.köt. 
[TérképekJ Bp. 1976, MTAK. 24 t. 
/A Magy.Tud.Akad. Könyvtárának Kiadványai 72./ 

Fejezetek a 15o éves Akadémiai Könyvtár történetéből. [Cikkgyűjtemény] # 
Bp. 1976, MTAK. 62 p. 
/A Magy.Tud.Akad. Könyvtárának Közleményei 2/77./ 

Bükyné Horváth Mária: Az Akadémiai Könyvtár kurrens külföldi periodi-
lcum állománya az 197o-es években. A hazai akadémiai kutatás szakirodal-
mi információ igénye. Bp. 1977, MTAK. 78 p. 
/A Magy.Tud.Akad. Könyvtárának Közleményei 3/78./ 

Vitályos László: Ady - Léda - Csinszka. Visszaemlékezések és levelek a 
költő életrajzához. Bp. 1977, MTAK. 163 p. 
/A Magy.Tud.Akad. Könyvtárának Közleményei 4/79./ 

Térjék József: Collection of Tibetan MSS and xylograhs of Alexander 
Csorna de Kőrös. Bp. 1976, MTAK. 114 p. 
/Keleti Tanulmányok - Orientál Studies 3./ 

Ligeti Lajos: A magyar nyelv török kapcsolatai és ami körülöttük van. 
l.köt. Bp. 1977, MTAK - Körösi Csorna Társaság. 43o p. 
/Budapest Orientál Reprints Ser. A/l./ 

The 15oth anniversary of the Library of the Hungárián Academy of Sciences. 
Addresses of the foreign guests. Bp. 1976, MTAK. 52 p. 

A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára uj külföldi gyarapodásainak 
jegyzéke. 1976/3-4.szám, 1977/1.szám 

Tudományszervezési Tájékoztató. 1977/1, 2, 3-4, 5, 6.szám 

Bulletin of the Csorna de Kőrös Symposium. 1977/1-2. /Közös kiadásban 
a Körösi Csorna Társasággal/ 

Prognosztika. 1976/3-4. szám /Közös kiadásban az MTA Tudományszervezési 
Csoportjával/ 

Analecta Linguistica. 1976/2. szám, 1977/1.szám /A Könyvtár szellemi 
kiadásában/ 
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Nemzetközi társadalomtudományi információs munkában való részvétel 
/ MISZON / 

Kiklildve: 38 cikk /referátum, szemle/ 
56o annotált bibliográfiai tétel 

Megjelent: 3 kiadvány /gyűjteményes kiadványok közös kiadásban/ 

REPRÓ GRÁFIAI SZOLGÁLTATÁSOK 

1976 1977 

FOTOTECíINIKAI SZOLGALTATASOK 

Felvételek száma 
mikrofilm 18o.443 172.99o 
kisfilm 2.464 l.lo4 
6x6, 6x9, vagy 9x12 cm felvétel 84o 733 

összesen 183.747 174.827 

Másolatok száma 
mikrofilm-másolat /m/ 8.275 9.731 
fotokópia /nagyitás/ 21.oo9 13.389 

Elektrosztatikus gyorsmásolat 

és gyors sokszorosítás l,349«9o7 l,o69.314 
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AZ AKADÉMIAI KÖNYVTÁRI HÁLÓZAT 

1976 1977 

Az akadémiai intézeti könyvtárak száma: 47 5o 

Az állomány nagysága szerint: 

5o.ooo könyvtári egységen felüli 5 5 
2o.ooo " " " 15 15 
lo.ooo " " " 11 11 
5.ooo " " " 7 lo 
5.ooo " " aluli 9 9 

~47 5Ö 

Személyi ellátottság: 

főfoglalkozású könyvtáros 126 134 
mellék és részfogl. könyvtáros 11 21 

137 155 

Könyvtáros szakképzettség: 

felsőfokú szakképzettség 57 63 
középfokú szakképzettség 59 58 
szakképzettség nélküli 21 34 

137 155 

Állománygyarapodás /feldolgozott egység/: 

dokumentumfajta állomány 1977 évi állomány 
1976.XII.31-én gyarapodás 1977.XII.31-én 

könyv 661.2o3 23.971 685.174 
folyóirat 232.947 17.o24 249.971 
egyéb dok. 229.457 32.372 261.829 

összesen 1.123.6o7 73.367 1.196.974 

Állománygyarapításra felhasznált összeg 1976 1977 
22,324.5o9 Ft 26,933.143 Ft 
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KÜLFÖLDI KUTATÓK ÉS LÁTOGATÓK 

Alder, E.R.Ch. nyelvtanár Anglia 
Apostolopaulos, D. történész Görögország 
Avaneszjan Ter, D.V. könyvtárigazgató SzU 
Beke György iró Románia 
Berger, J.M. intézeti oszt.vez. SzU 
Berger, R.P. keresk.alkalm. Hollandia 
Bufill, A. oszt.vez. Kuba 
Canak, M. egy.tanár Jugoszlávia 
Cloisten, C. fotószolg.vez. NDK 
Corino, K.F. rádió irod.szerk. NSzK 
Csizmaziová, M. egy.halig. Csehszlovákia 
Dubinski, L. prof. turkológus Lengyelország 
Eerdt Van, Martha egy.halig. Hollandia 
Faragó,J. tud. kutató Románia 
Fromknecht, H. oszt.vez. NDK 
Gati, Ch.G. egy.tanár USA 
Gábor, Ioan történész Románia 
Gluck, Mária egy.tanár Kanada 
Gueny, A.M. hebrologus Franciaország 
Gündisch, K.G. tud.kutató Románia 
Günther, H. irodalomtörténész NDK 
Haupt, G. egy.tanár Franciaország 
Hay, F. textologus Franciaország 
Hiszamutdinov, V.R. oszt.vez. SzU 
Irigoiu, A. tud. kutató Franciaország 
Juck, L. tud.kutató Csehszlovákia 
Kabdebo, T. könyvtárvezető Anglia 
Kloock, U. tud. kutató NDK 
Kojic, M. egy.tanár Jugoszlávia 
Koszov, G.B. oszt.vez. SzU 
Kovács, L. tud.mtárs Csehszlovákia 
Kulkin, A.M. oszt.vez. SzU 
Kunze, I. könyvtáros NDK 
Leski, K. tud.kutató Lengyelország 
Magomedov, A. egy.tanár SzU 
Marsina, R. történész Csehszlovákia 
Newall, V.J. tud.kut. Anglia 
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Parabucski, Stanija egy.tanár Jugoszlávia 
Petit, M. textológus Franciaország 
Plesske, H.M. könyvtáros NDK 
Pusa, L. könyvtáros Finnország 
Ralmon, J. filmrendező USA 
Schubert, K. e gy.t aná r Ausztria 
Schulze, W.R. tipográfus KSzK 
Sedlak, V. tud.kutató Csehszlovákia 
Sopko, J. tud.kutató Csehszlovákia 
Stipa, G.J. nyelvész Finnország 
Taubert, S. az Unesco Intern 

Book Committee 
elnöke 

NSzK 

Tervonen, V.J. egy.tanár Finnország 
Thalberg, R.K. könyvtárig. Norvégia 
Thompson, W.B. egy.tanár Anglia 
Tóth, I. egy.tanár NSzK 
Turner, E.G. irodalomtörténész Anglia 
Ursu^iu , L. tud. kutató Románia 
Varlott, H. tud.kutató Franciaország 
Vermes, H. orientalista Anglia 
Vinokurov, J. tud.kutató SzU 
Wesner, E. könyvtáros NDK 
valamint 
Fristrm, A. 15 tagu könyvtáros delegáció Svédország 
Utasi, Cs. tanársegéd + 2o fő egy.halig. Jugoszlávia 
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MUNKATÁRSAK TAGSÁGA, KÖZREMŰKÖDÉSE TESTÜLETEK 
TEVÉKENYSÉGÉBEN 

APOR /SZEIDOVITZ/ Éva dr. 
MTA Orientalisztikai Bizottság 
Kőrősi Csorna Társaság 
Magyar Nyelvtudományi Társaság 
Magyar Történelmi Társulat 
Ókortudományi Társaság 

BÁNHEGYI Zsolt 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete 

BARABÁS Ignác 

Magyar Könyvtárosok Egyesülete 

BENCZE Lóránt 

TIT Idegennyelvi Szakosztály 

BERTALAN Györgyné 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete 
Optikai, Akusztikai és Filmtechnikai Egyesület /Mikrofilm Klub/ 

BORBÉLY Imréné 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete 

BÜKY Béláné 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete 

DARABOS Pál 
Országos Osztályozási Bizottság 

DURZSA Sándor 

Országos Könyvtárügyi és Dokumentációs Tanács 

F. CSANAK Dóra 

MTA Könyvtörténeti és Bibliográfiai Munkabizottság 
MTA Irodalomtudományi Intézet 18.századi munkacsoport 
Magyar Irodalomtörténeti Társaság 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete 
Wolfenbütteler Arbeitskreis für Geschichte des Buchv/esens 

FRÁTER Jánosné 
Magyar Könyvtárosok EgyesüMe 

GERZSENYI Istvánná 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete 

GREGOROVICZ Anikó 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete 
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KATONA Ernesztin 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete 

KISS Sándorné 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete 

KOLTHAY Tiborné 
Optikai, Akusztikai és Pilmtechnikai Egyesület /Mikrofilm Klub/ 

KÖRMENDY Adrienne dr. 
MTA Középkori Munkabizottság 

KÖRMENDY Kinga dr. 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete 
Ókortudományi Társaság 

MARKOVITS Pálné 
Magyar Történelmi Társulat 

MIKLÓS Zoltánná 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete 

MILLISITSNÉ KOVÁCS Katalin 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete 
Optikai, Akusztikai és Pilmtechnikai Egyesület /Mikrofilm Klub/ 

NÉMETH Éva dr. 
TIT Idegennyelvü Szakosztály 

REJTŐ István kandidátus 
MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Textológiai Bizottsága 
Magyar Irodalomtörténeti Társaság 
Magyar Ujságirók Szövetsége 
"Könyvtári Figyelő" szadcesztőbizottsága 
"Magyar Könyvszemle" szerkesztőbizottsága 
"Magyar Tudomány" felelős szerkesztője 

RITOÓK Zsigmondné dr. 
Egyházi Könyvtárak Állami Felügyelőbizottsága 
MTA I. Oszt. Könyvtártörténeti Munkabizottság 
Ókortudományi Társaság 
MTA Irodalomtudományi Intézet Reneszánsz Kutatócsoportja 

RÓZSA György kandidátus 
az MTA Könyvtári Bizottság titkára 
az MTA I. Osztálya Könyvtörténeti és Bibliográfiai 

Munkabizottság tagja 
az Országos Könyvtárügyi és Dokumentációs Tanács tagja 
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az OMFB Szakmai Információs Tárcaközi Bizottság tagja 
az OSZIR Fejlesztési koncepciója. Irányitó és szintetizáló 

Bizottság tagja 
a TKB-KM Társadalomtudományi Információs Munkacsoport elnöke 
a FID/RI /Nemzetközi Dokumentációs Szövetség elméleti bizottsága/ 

tagja 
a FID Magyar Nemzeti Bizottság tagja 
a MISZON Rendszertanácsban magyar képviselő 

ROZSONDAI Béláné dr. 
Ókortudományi Társaság 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete 

SEDLACSEK Sándor 
Optikai, Akusztikai és Filmtechnikai Egyesület /Mikrofilm Klub/ 

SZÉKELY Dániel 
Társadalomtudományi Koordinációs Bizottság Munkacsoportja 
MTA Könyvtári Bizottság 
Társadlomtudományi Információs Munkabizottság 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete tagja 
6o-letie Velikoj Oktjabrszkoj Szocialiszticseszkoj Revoljucii c. 

gyűjteményes kötet szerkesztőbizottsági tag 

SZ. HORVÁTH Anna 
Körösi Csorna Társaság 

TAROSAI Mihályné 
Optikai, Akusztikai és Filmtechnikai Egyesület /Mikrofilm Klub/ 

TŐKÉS László 
Optikai, Akusztikai és Filmtechnikai Egyesület /a Mikrofilm Klub 

alelnöke/ 
MSzH mikrofilmezést szabványosító munkabizottság 

VARGYAS Péter 
Ókortudományi Társaság 

VIDÁMI Istvánné 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete 

WOJTILLA Gyula dr. 

ókortudományi Társaság 
Körösi Csorna Társaság 
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MUNKATÁHSAINK PUBLIKÁCIÓI 

APOR /SZEIDOVITZ/ Éva 
Perzsia. Bp. 1977, Körösi Csorna Társ. 81 p. 
/Keleti népek és műveltségek/ 
Orientál Collection of the Library of the Hungárián Academy of 
Sciences. = Bulletin of the Csorna de Kőrös Symposium. 1977. 1-2. 
19-2o.p. 
The 25th anniversary of the Orientál Collection of the Hungárián 
Academy Library. = Acta Orientalia Hungarica, 31.1977.2. 261-262.p. 
A 15o éves Akadémiai Könyvtár jubileuma. = Magyar Könyvszemle, 
93. 1977.1. 72-74.p. 
Téboly és tenniakarás a modern perzsa irodalmi tudatban. Szamad 
BEHRANGI, A kis fekete halacska. = Keletkutatás 1976. Szerk. Kara 
György-Terjék József. Bp. 1977. KCsT. 149, 165-174.p. 
Egérbirkózás; A vidra és a róka; A róka és a kakas. = Egérbirkózás. 
Szerk. Dornbach Mária. Bp. 1977, Móra K. 17-19, 37-41, 51-52 p. 
/FordJ 

IBUSZE Maszudzsi, A szalamandra. = Égtájak 1977. Szerk. Karig Sára. 
Bp. 1977, Európa K. 136-141.p. /ÉordJ 
Keleti Tanulmányok - Orientál Studies c. sorozat szerkesztése 
Budapest Orientál Reprints c. sorozat szerkesztése 

BÜKYNÉ HORVÁTH Mária 
Az Akadémiai Könyvtár kurrens külföldi periodikum állománya az 
197o-es években. A hazai akadémiai kutatás szakirodalmi információ 
igénye. Bp. 1977, MTAK. 78 p. 
/ A Magy.Tud.Akad. Könyvtárának Közleményei 3/78. / 

ECSEDYNÉ MAURER Zsuzsa 
Tudományos-műszaki konferenciák anyagának megoszlása. - Tudományszer-
vezési Tájékoztató, 17.1977.1. 67-72.p. 
A Szovjetunió Tudományos Akadémiájának uj feladatköre. = Tudományszer-
vezési Tájékoztató, 17. 1977. 2. 151-154. p. 
Egy tudományos-információs és tervezési osztály tapasztalatából. = 
Tudományszervezési Tájékoztató, 17. 1977. 3-4. 391-394.p. 

FÜLÖPNÉ CSANAK Dóra 
Az Erdélyi Kéziratkiadó Társaság megalakulása. = Magyar Könyvszemle, 
92. 1976.4. 333-349. p. 

GREGOROVICZ Anikó 
Svájc tudománypolitikája. = Tudományszervezési Tájékoztató, 17. 1977. 
3-4. 346-354.p. 
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KÖRMENDY Kinga 
Csanaki Máté orvosi diplomája. = Orvostörténeti Közlemények, 78-79. 
1976. 241-242.p. 
Mészáros István: Iskolai jegyzetkönyv a XVI-XVII. sz. fordulóján. Bp. 
1976. - Ism.: Körmendy Kinga = Magyar Könyvszemle, 93.1977.2. 2o4-2o6.p. 

NÉMETH Éva 
K+P ráforditások az OECD országokban 1971-1973-ban. = Tudományszervezési 
Tájékoztató, 17. 1977. 3-4. 331-339.p. 
Külföldi szakemberek az Egyesült Államokban 1966-1975 között. = Tudomány-
szervezési Tájékoztató, 17.1977.5. 556-562.p. 
A svéd társadalomtudományi kutatás helyzete és jövője. = Tudományszerve-
zési Tájékoztató, 17. 1977. 6. 675-682.p. 

REJTŐ István 
Mikszáth Kálmán összes müvei. Szerk. Bisztray Gyula és Rejtő István. 
70.köt. Cikkek és karcolatok. 2o. köt. 1885. jan.-jun. Sajtó alá rendez-
te: R. Hutás Magdolna és Rejtő István. Bp. 1977, Akad.K. 454 p. 
Mikszáth Kálmán összes müvei. Szerk. Bisztray Gyula és Rejtő István. 
71.köt. Cikkek, karcolatok. 21.köt. 1885. jul.-dec. Sajtó alá rendezte: 
Rejtő István. Bp. 1977, Akad.K. 39o p. 
Magyar Tudomány o.folyóirat szerkesztése 
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának Közleményei c. sorozat szerkesz-
tése 

RITOCK Zsigmondné 
Marsilio Picino a zene gyógyitó hatalmáról. = Filológiai Közlöny, 21. 
1975. 4. 4oo-4o3.p. 
"írják gyermek-képben". = Irodalomtörténeti Közlemények, 8o. 1976. 5-6. 
681-684.p. 
Balsaráti Vitus János magyar orvosdoktor a 16. században. = Orvostörté-
neti Közlemények, 78-79. 1976. 13-42.p. 
Az Akadémia Könyvtárának Régikönyv-gyüjteménye. = Magyar Könyvszemle, 
93. 1977. 1. 14-24.p. 

A Balassi komédia. Rádió-előadás. 1977.május 7. 

RÓZSA György 
Hozzászólások a kutatási-fejlesztési információellátás kérdéseihez. 
A tájékoztatási politika integrációjáért. = Magyar Tudomány, 22. 1977. 
11. 841-844.p. 
A társadalomtudományi információ néhány időszerű kérdése. = Könyvtáros, 
27.1977. 3. 127-13o.p. 
Nemzetközi együttműködés a társadalomtudományi információban, különös 
tekintettel a MISZON-ra. = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 24. 1977. 
4. 139-141.p. 
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Könyvtár és dokumentáció egysége a Magyar Tudományos Akadémia Könyv-
tárában. Gondolatok a 15o. évfordulón. = Tudományos és Műszaki Tájé-
koztatás, 24. 1977.1. 15-18.p. 
Information and documentation on social sciences in Hungary, an outline. 
/Előadás az Európai TársacSLomtudományi Információs és Dokumentációs 
Konferencián. Moszkva, 1977. XI. 21-25./ = Papers of the International 
Information and Documentation in Social Sciences. Moscow, 1977. 194-
211.p. 
orosz nyelven is 
Nemzetközi kapcsolatok és az Akadémiai Könyvtár. = Magyar Nemzet, 1977. 
szept.2. 8.p. 
A társadalomtudományi tájékoztatás egy uj vállalkozása. /Külföldi Tár-
sadalomtudományi Kézikönyvek /OSZK/ c. időszakos kiadvány i s m e r t e t é s e ^ 
= Magyar Tudomány, 22.1977.1. 73-74.p. 
Katalogizálhatók-e a világproblémák? /íearbook of World Problems and 
Humán Potential. U.I.A. Brussels, 1976. c. kiadvány ismertetése= 
Magyar Tudomány, 22.1977.3. 244.p. 
A kutatási-fejlesztési információellátás helyzete és korszerűsítésének • 
feladatai. Elemző tanulmány. OMFB 17-7oo7-ET Budapest 1977 február. 
= Részvétel a tanulmány elkészítésében. 
A társadalomtudományi információról az MSzMP Társadalomtudományi Inté-
zete Tudományos Tájékoztatási Osztályán előadás és konzultáció 1977. 
február 22-én. 
Az MTA Tudományszervezési Csoportjában előadás és konzultáció 1977. 
márc.21. 

ROZSONDAI Marianne 
Anton Koberger és a 15. századi kiadói kötések. = Magyar Könyvszemle, 
93.1977. 2. lol-llo.p. 
Drei Kobergersche Makulaturblatter. = Gutenberg Jahrbuch, 1977. 345-
347.p. 
Magyarországi reneszánsz és barokk.Művészettörténeti tanulmányok. Bp. 
1975. - Isin.: Rozsondai Marianne. = Magyar Tudomány, 22. 1977.1. 
71-72.p. 

SZ. HORVÁTH Anna 
Egy török Amerika-térkép a középkorból. = Élet és Tudomány, 32.1977. 
3o. 946-947.p. 

Istolni Beograd gazdaságtörténeti kérdései. = Székesfehérvár évszáza-
dai. 3. Török kor. Szerk. Kralovánszky Alán. Székesfehérvár, 1977. 
István kir. Muzeum. 77-83.p. 

VARGYAS Péter 
Dandamaev, M.A.: Rabsztvo v Vavilonii 7-4. vv. do n.e. /626-331/. Moszkvi 
1974. - Ism.: Vargyas Péter - Bibliotheca Orientális, 34.1977. 71-73.p. 
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Egy uj sémi nyelv fölfedezése. 15.ooo ékirásos agyagtábla az i.e. 
III. évezredből. = Élet és Tudomány, 3o. 1977. 5. 134-137.p. 

VITÁLYOS László 
Ady — Léda - Csinszka. Visszaemlékezések és levelek a költő életrajzá-
hoz. Bp. 1977, MTAK. 163 p. 
/A Magy.Tud.Akad. Könyvtárának Közleményei 4/79./ 
Magyar igazság Párisban. Egy elfelejtett Ady vers. = Magyar Tudomány, 
22.1977.4. 316-318.p. 

WOJTIL1A Gyula 
A Csándógja-upanisad VI. fejezete. = Keletkutatás 19761 Szerk. Kara 
György - Térjék József. Bp. 1977, KCsT. 123-129.p. 
A Benáreszi prédikáció. = Keletkutatás 1976. Szerk.: Kara György -
Térjék József. Bp. 1977. KCsT. 131-136.p. 
India. /Keleti népek és műveltségek./ Bp. 1977, KCsT. 53 p. /Kézirat 
gyanánt/ 
Krsiparásara. = Wissenschaftliche Zeitschrift der Humboldt Universitát 
zu Berlin. Gesellschafts- und Sprachwissenschaf tliche Reihe, 25.1976.3. 
377-378.p. 
Problem of landownership in early mediaeval India from a literary 
source, = Bharata Manisha Quarterly, 2.1977. 4. 27-32.p. 
Sanskrit literature in Hungary. = Studies in Indo-Asian Art and 
Culture, 5. 1977. 177-182.p. /Acharya Raghu Vira Commemoration Volume/ 
The plough as described in the Krsiparasara. = Altorientalische 
Porschungen, 5. 1977. 245-252.p. 
Mylius, K. : Wörterbuch sanskrit-deutsch. Leipzig, 1975. - Ism.: 
Wojtilla Gyula - Acta Orientalia Hungarica, 31.1977.1. 143-145.p. 
Ocserki ekonomicseszkoj i szocialno'j isztorii Indii. Otv. red. L.B. 
Alaev, K.K. Antonova. Moszkva, 1973. - Ism.: Wojtilla Gyula - Journal 
of the Economic and Social History of the Orient, XX/II. 1977. 247-
248.p. 
Indián studies in Hungary. Sri Venkateswara University Tirupati 
/India/. 1977. nov.29. Előadás. 
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A KÖNYVTÁRRÓL 1977-BEN MEGJELENT CIKKEK ÉS KIADVÁNY-
ISMERTETÉSEK 

Rózsa György: Könyvtár és dokumentáció egysége a Magyar Tudományos 
Akadémia Könyvtárában. Gondolatok a 15o. évfordulón. 
= Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 24.1977.1. 15-18.p. 

Apor Éva: A 15o éves Akadémiai Könyvtár jubileuma. 
- Magyar Könyvszemle, 93.1977.1. 72-74.p. 

Csapodi Csaba: 15o Jahre Akademiebibliothek in Budapest. 
= Biblos, 26.1977.2. 192-198.p. 

Végh Ferenc: Könyvtárak - műhelyek. Tudományos munka az Akadémiai 
Könyvtárban. 
= Könyvtáros, 27.1977.6. 32o-324.p. 

Szentágothai János: The Library of the Hungárián Academy of 
Sciences; its international relations. 
= Magyar Könyvszemle, 93.1977.1. 1-2.p. 

Rózsa György: Nemzetközi kapcsolatok és az Akadémiai Könyvtár. 
= Magyar Nemzet, 1977. szept.2. 8.p. 

Rózsa György: Nemzetközi együttműködés a társadalomtudományi infor-
mációban, különös tekintettel a MISZON-ra. 
= Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 24.1977.4. 139-142.p. 

Ligeti Lajos: Az Akadémia Könyvtára és az orientalisztika. 
= Magyar Könyvszemle, 93.1977.1. 3-13.p. 

Apor Éva: Orientál Collection of the Library of the Hungárián 
Academy of Sciences,, 
= Bulletin of the Csorna de Kőrös Symposium, 1977.1-2. 19-2o.p. 

Apor Éva: The 25th anniversary of the Orientál Collection of the 
Hungarisoi Academy Library. 
= Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae, 31.1977.2. 

261-262.p. 

Ritoókné Szalay Ágnes: Az Akadémia Könyvtárának Régikönyv-gyüjteménye. 
= Magyar Könyvszemle, 93.1977.1. 14-24.P» 

Sáfrán Györgyi: Elveszettnek hitt Petőfi-leveleket kapott az 
Akadémia kézirattára. 
= Magyar Nemzet, 1977.máj.lo. 4.p. 



Havasi Zoltán: Az Akadémiai Könyvtár jubileumi kiadványai. 
= Magyar Könyvszemle, 93.1977.1. 74-77.p. 

Fürth Éva: Les publications de la Bibliotheque de l'Académie 
des Sciences de Hongrie. 
= Le Livre Hongrois, 1977.1. 25.p. 

A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 1826-1976. Szerk. Rózsa 
György stb. Bp. 1976, MTAK. 4o p. 36 t. 
Ism.: Végh Ferenc - Műszaki Egyetemi Könyvtáros, 14.1977.1. 47-48. 

The Library of the Hungárián Academy of Sciences 1826-1976. Ed. 
György Rózsa etc. Bp. 1976, MTAK. 43 p. 36 t. 
Ism.: Walter G. Wieser - Biblos, 26.1977.1. 118.p. 

Thomas Kabdebo - Journal of Librarianship, 9.1977.3. 239-241 
Thomas Kabdebo - Focus on International and Comparative 

Librarianship, 8.1977.2. 22.p. 
A. Scheiber - Journal of. Jewish Studies, 28.1977.2. 22o.p. 
Kurt Lengner - Zentralblatt für Bibliothekswesen, 91.1977.9. 

425-427.p. 
L.J. - íitatel, 26.1977.9. 322-323.p. 

Fejezetek a 15o éves Akadémiai Könyvtár történetéből. Bp. 1976, MTAK. 
62 p. /MTA Könyvtárának Közleményei 2/77./ 
Ism.: Zentralblatt für Bibliothekswesen, 91.1977.9. 427.p. 

A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára munkatársainak szakirodalmi 
munkássága 195o-1975. Bibliográfia. Összeáll. Fekete Gézáné. 
/MTA Könyvtárának Közleményei üfl2XÜ 1/76./ 
Ism.: Könyvtáros, 27.1977.2. 119.p. 

Az Akadémiai Értesitő és a Magyar Tudomány indexe 184o-197o. Szerk. 
Darabos Pál és Domsa Károlyné. A repertóriumot összeáll. Pétervári 
Lászlóné és Sz. Garai Judit. 1-3.köt. Bp. 1975, MTAK. XVII, 1241 p 
/MTA Könyvtárának Kiadványai 73-75./ 
Ism,: V. Kovács Sándor - Magyar Tudomány, 22.1977.5. 397-399.p. 

Lengyel András - Könyvtáros, 27.1977.2. 113-115.p. 

Körmendy Kinga: A Széchenyi-gyüjtemény. K 163-K 311. Bp. 1976, MTAK. 
258 p„ /MTA Könyvtára Kézirattárának katalógusai 9./ 
Ism.: Katona Jenő - Könyvtáros, 27.1977.1. 51.p. 

Mészáros István - Magyar Pedagógia, 1977.2. 257-264.p. 
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G„P.: Széchenyi iratai, Körösi Csorna emlékei. Két könyv az 
Akadémia gyűjteményeiről. [Körmendy Kinga: A Széchenyi-
gyűjtemény. Bp. 1976. - Térjék József: Körösi Csorna do-
kumentumok... Bp. 1976.] 
= M agy a r Nemzet, 1977.febr.6. 13.p« 
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