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I- A KÖZPONTI KÖNYVTÁR FELADATAI;
A Központi Könyvtár tudományos felsőoktatási,országos feladatkörű 
szakkönyvtár, az Egyetem intézeti-, klinikai- és egyéb szervezeti 
ögyaég könyvtárának /54 egység/ hálózati központja, az egész- 
gégügyi- orvostudományi könyvtári hálózat alközpontja. E minőség
ben az 1981.évben is kielégítően ellátta:

a/ egyetemi főfeladatait; elősegitette az egyetemi gyógyitó-, 
oktató- és kutatómunkát.

b/ területi ellátás keretében: korlátozottan nyilvános szak- 
könyvtári szolgáltatásokat biztosított Szeged város és 
környékének,Bács-Kiskun,Békés és Csongrád megye egészségügyi 
intézményei és e.ü. dolgozói részére.

c/ országos feladatait: az egészségügyi-, orvostudományi és más 
könyvtári hálózatokkal együttműködve - a szakirodalmi ellátás 
érdekében - a könyvtárközi kölcsönzés és gyűjtőköri kooperáci 
területén.

Ag^e.gyetemi főfeladatok ellátása során a hálózati könyvtárak részére 
¿2£E_ontilag végzett könyvtári tevékenység részletezése.

1. / Központi könyv-, folyóirat-, különlenyomatrendelés.
(A rendelésekkel kapcsolatos reklamáció,levelezés.)

2. / Központi leltározás.
3. / Központi katalogizálás.
4. / Központi szakozás.
5. / Központi katalóguskarton sokszorositás.
6. / A beérkező folyóiratok nyilvántartása (kardex) és

szétosztása.
7. / Az 5,956.747.- Ft értékben beszerzett szakirodalom

pénzügyi, gazdasági és szakmai nyilvántartása; gazdál
kodás.

S./ Bel- és külföldi kiadványcsere.
9./ Olvasószolgálat (helybenolvasás»kölcsönzés).

10. / Könyvtárközi kölcsönzés.
11. / Tájékoztatás (reference).
12. / Esetenként bibliográfia és irodalomkutatás.
13. / Központi katalógusok.
14. / Xerox-másolás.
15. / Esetenként fotódokumentáció (reprográfia).
16. / Hálózati tevékenység (szakmai- és állományellenőrzés,stb.).
17. / Szakmai tanácsadás,instrukció.
1°«/ Törlési ügyek és selejtezés.
19. / Központi állomány és értéknyilvántartás.
20. / Egyetemi és könyvtári kiadványok.
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21. / Egyetemi bibliográfia.
22. / Különgyüjtemények.
23. / Központi szolgáltatások propagálása és közvetítése

/ÓIK,ASCA-ASCATOPICS/.
24. / Közművelődési feladatok elősegítése; kiállítások

rendezése.
AZ ÉV LEGFONTOSABB ESEMÉNYEI
1./ A SZQTE Központi Könyvtárát a Művelődésügyi Minisztérium 

- az Egészségügyi Miniszter előterjesztése és a Könyvtár 
részletes pályázati indoklása alapján - tudományos 
könyvtárrá (II.osztály) minősítette.
A tudományos könyvtári cim elnyerésére az első közzétett 
26 magyarországi könyvtár minősítése során került sor. 
(Müv.Közl.25; 1,8-9,1981).
A tudományos minősítés a Központi Könyvtár funkciórendszeré
nek, állománya összetételének, gyarapításának, az állomány- 
védelemnek, a feltárórendszerének, a szolgáltatásoknak, a 
gépi felszereltségének és a könyvtári kutatómunka szintjének 
elismerését jelenti.
A minősítés megtartása kötelez. További előrelépés érdekében 
a Művelődésügyi Minisztérium a határozat közzétételével egy
idősben levéllel fordult a fenntartóhoz felhivva a 
figyelmet a fejlesztési követelményekre, igényekre, mivel a 
színvonal visszaesése a rang elvesztésével járhat.

2«/ A SZQTE Központi Könyvtárának uj Szervezeti és Működési 
Szabályzatának jóváhagyása.
A legújabb könyvtári rendelkezések alapján összeállított 
uj Szervezeti és Működési Szabályzatot az Egyetemi Tanács
1981.március 30-i ülésének határozatával az Egészségügyi 
Minisztériummal egyetértőleg, a Művelődésügyi Minisztérium 
előzetes hozzájárulása alapján az Egyetem Rektora jóvá
hagyta.

3*/ Az MSZMP Társadalomorvostani Alanszervezetének állás
foglalása a Központi Könyvtár igazgatójának 1977.novembe
rében történt beszámoltatása kapcsán hozott állásfoglalások 
megvalósításáról.
Az Alapszervezet megállapította, hogy a Központi Könyvtár
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szakmai munkája a korábbi időszakhoz hasonlóan jól 
szervezett volt. Fokozódott a Könyvtár dolgozóinak 
társadalmi aktivitása.Javult a munkahelyi légkör, 
folytatódott a dolgozók magasabb szakmai képesitésének 
megszerzése, a teljes kollektíva bevonása a feladatok 
megoldásába.
A szakmai munka színvonalának megtartása mellett tovább 
kell javitani a munkahelyi légkört; javitani kell az 
egyenletesebb munkaelosztáson, tovább kell fejleszteni 
az üzemi háromszög munkáját, a könyvtári dolgozók aktiv 
részvételét az Egyetem társadalmi életében.

4«/ A IV.Országos Könyvtárügyi Konferencia (1961.,junius 2-3.)
A nagyjelentőségű konferencián az Egyetemet, ill. Dr.Guba 
Ferenc tud.rektorhelyettest a könyvtárigazgató képviselte.
Dr.Pozsgay Imre művelődésügyi miniszter vitaindító elő
adásában megállapította,hogy:
..•"országos jelentőségű szakkönyvtáraink és egyetemi 
könyvtárak nagy többsége - Budapesten és más városokban 
is - olyan körülmények között működik, hogy helyzetük 
sem a gyűjtemény megvédését, sem az alapszolgáltatások 
zavartalan ellátását nem teszi megnyugtatóan lehetővé".
A konferencia ajánlásában nyiltan megfogalmazták:
"a könyvtárak fejlesztése társadalmi ügy: a felügyeleti 
szerv, a fenntartó, a társadalmi szervezetek, a könyvtár 
és tájékoztatásügy munkatársainak közös ügye".
A konferencia munkája, az ajánlások remélhetőleg jelentős 
mértékben elősegítik könyvtáraink, igy a SZŰTE Központi 
Könyvtára indokolt fejlesztési igényeit is.

-*•/ Az Orvosi Könyvtárak Dél-Alföldi Regionális Tanácskozása.
A Központi Könyvtár és az Országos Orvostudományi Infor
mációs Intézet és Könyvtár közös rendezésében került sor 
a tanácskozásra 1961.október 21-én a Könyvtár olvasótermé
ben.
A tanácskozáson a tervezett regionális körből Bács-,Békés-, 
Csongrád megye legnagyobb egészségügyi intézményeinek
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képviseletében az igazgató főorvosok,gazdasági igazgatók, a 
könyvtárak orvoatanácsadói és a könyvtárosok vettek részt.
A tanácskozáson megtárgyalásra került a regionális együttműködés 
szükségessége, a résztvevő intézmények könyvtári helyzete és a 
SZOTE Központi Könyvtáiamint Regionális Központ feladatai.
1961.decemberében az Egészségügyi Minisztérium úgy határozott, 
hogy a regionális központok megalakítására vonatkozó miniszteri 
közleményt nem jelfnteti meg.

6»/ Az Orosháza Városi Tanács által november 20-21-én megrendezett 
'-'Sós Emléknapok11 sikeres megrendezéséhez a Központi Könyvtár 
segítséget nyújtott a "Sós József 1906-1973* Bibliográfia" c. 
kiadvány szerkesztésével.

111 • a m ű k ö d é s r e jellemző s zá mada tok

1

Központi Könyvtár 1979 ^960 —9^.1
Állománygyarapításra _________ „ __ ____ _____

elköltve 5,968,315, Ft 6,008.490,--Ft 5,956.747,.-Ft
Benti összegből egyéb 

hitelre /MTA.ETT,stb./ 645*649, _ II» 1,137.836. — и» 1+426.798, _ II•
Állománynövekedés 5.360 db 5.449 db 5.343 db
Állományból törlés 2.574 db 1.112 db 2.191 db
Egyetemi összállomány 140.151 db 144.488 db 147.631 db
Időszaki kiadványok

(.címek) száma 1.360 db 1.356 db 1.074 db
Nemzetközi kapcsolat

/kiadványcsere/ 119 db 106 db 102 db
Beiratkozott olvasók

szama 1.712 fő 1.854 fő 1.360 fŐ
Könyvtárlátogatók száma 35.703 fő 35.141 fő 34.720 főnapi átlag 117 fő 115 fő 114 fő
Kölcsönzők száma 12.515 fő 14.219 fő 13.668 fő
Kölcsönzött kötetek

szama 20.301 db 20.371 db 20.606 db
Könyvtárközi kölcsönzés 1.851 db 1.789 db 1.944 db
Irodaiomkutatás:

témák száma 5 db 10 db 15 dbtételek száma 215 db 994 db 634 db
Botonagyitás »mikrofilm 4.626 db 2.306 db 352 db
Kerox-másolat 121.000 db 100.414 db 111.713 db
Könyvtári hasznos

alapterület 402 m2 402 m2 402 2m
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1979 1960 1961
Raktári golcok

hossza 1.970 m 1.970 m 1.970 m
Olvasótermi ülő-
helyek száma 50 db 50 db 50 db

létszám:
könyvtáros 12 fő 12 fő 12 fő
egyéb munkakörben 4 fő 4 fő 4 fő
részfoglalkozású 3 fő 3 fő 3 fő

19 fő 19 fő 19 fő

A  könyvtári m u n k a t e r ü l e t e k r ő l, a t e v l k e n y s é g e k r ó l.p r o b l é m á k k ó l
1•/ Elhelyezés,épület,berendezés,felszerelés

Az olvasótermi és raktári férőhely vonatkozásában gondjaink 
és nehézségeink változatlanok. Az általános zsúfoltság mind 
a Központi Könyvtárban mind a hálózati könyvtárakban alap
vetően gátolja a könyvtári tevékenység ellátását.
Szerény mértékű fejlesztést Ígér az a tény, hogy a könyvtár
épület pincéinek átalakításához - időleges tárolóhely 
létrehozása érdekében - a Gazdasági Igazgatóság Műszaki 
Főosztálya a tervezést a Tervező Szövetkezetnél az elmúlt 
évben megrendelte.
Szakmai felszerelés,berendezés vonatkozásában az alábbi 
beszerzések történtek:

2 db "Skandex" folyóirat-nyilvántartó 
6 db tolóajtós szekrény 
1 db 8 m/m-es keskenyfilmvetitő
1 db "Chinon"-teleobjektiv 
1 db hűtőszekrény
1 db magnó /diktafon/
2 db porszívó

85.272,- Ft 
29.670,- Ft 
11.000,- Ft 
9.170,- Ft 
6.390.- Ft 
4.800,- Ft 
2.720.- Ft

2./ Költségvetés,gazdasági helyzet
Az 19&0.évben a Központi Könyvtár szakirodalom beszerzéséhez, 
állománygyarapításához 5,956.747.- Ft-tal gazdálkodó 
Fenti összegből egyéb hitelek terhére /MTA,ETT,stb./ 
1,426.798,- Ft-ot használt fel.



A könyv- és folyóiratbeszerzések lebonyolítása az állandó 
árdrágulás miatt, a gazdálkodás szintentartása és nyilván
tartása évről évre egyre nehezebb feladatot jelent.
A beszerzett szakirodalom pénzügyi fedezetéhez az elmúlt 
éves költségvetési kereten kívül 18-féle hitelforrást 
vettünk igénybe.

3*/ Személyzeti ügyek,képesítés,továbbképzés,oktatás.közéleti 
tevékenység.
A Központi Könyvtár dolgozói létszáma nem változott.
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Felsőfokon képzett könyvtáros
/egyetem,ill.főiskola/ 5 fő

Egyetemet,ill.főiskolát végzett,szak-
képzettség nélkül 2 fő

Előadó,alapfokú könyvt.képzettséggel 1 fő
.Előadó könyvtárosi képzettség nélkül 3 fő
Adminisztrátor /alapfokú kvt.

képzettséggel/ 1 fő
Fényképészmester,xerográfus 1 fő
Hivatalsegéd 2 fő

15 fő
Klinikai könyvtárba kihelyezett

könyvtáros /felsőfokon képzett/ 1 fő
Szerződéses részfoglalkozású dolgozó j fő

19 fő
A z uj Szervezeti és Működési Szabályzat alapján az uj
Feladatok ellátásához létszám biztosítását kértük.
a/ Függetlenített könyvtárosi állás szükséges a kialakítandó 

közművelődési tömbkönyvtárhoz, ahol a négy kollégium 
könyvtárállománya (mintegy 8.000 kötet) összevonható.
A kedvező helyzet lehetőséget adna,hogy az értékes 
közművelődési könyvtári anyag használatát az Egyetem 
dolgozóinak is biztosítsuk.

V  A folyamatos állományapasztáshoz, ill. sele.i tezéshez
- az általános zsúfoltság, a hálózati könyvtárak állományának 
összetétele miatt - egy könyvtárosi állás kialakítását 
Kértük.



A kiesett munkanapok azáma az elmulv évekhez viszonyítva örvendetesen 
tovább csökkent.

1979.évben 562 munkanap
1960. évben 367 munkanap
1961. évben 312 munkanap

ELISMERÉS:
HAJDÚ ISTVÁN tud.munkatárs "Kiváló Munkáért11 kitüntetést és a

"Törzsgárda-Jelvény11 arany fokozatát,
SÁRKÁNY MÁRTONNÉ ügyintéző "Miniszteri dicséret11 kitüntetést 

kapta.
Külföldi elismerésként a "Whos Who in the World.6th.ed.
Chicago/USA" 1962/83. évi kötete számára megkérték Dr.ZALLÁR 
ANDOR életrajzi és működési adatait.
¿étszámváltozások:
Eltávozott: Hevesi József tud.munkatárs VI.1-én.
¿tL munkatárs: Perczelné Zallár Ildikó tud.segédmunkatárs VIII.1-től. 
¿gakmai képesítés,továbbképzés:
Eang János folytatta főiskolai tanulmányait,
.Nagy Jánosné és Tóthpál Erzsébet megkezdték a "könyvtárkezelői 
tanfolyamot"•
Németh Borbála és Tóthpál Erzsébet angol nyelvből az intenzív 
tanfolyamot befejezték.
■¡¿itató munka:
Nr.Zallár Andor a könyvtárkezelői tanfolyamon "Szakirodalmi és
azaktájékoztatási ismeretek" c. tárgy előadója.
¿Széleti-, mozgalmi tevékenység.

év legfontosabb eseményei c. rész 3.pontjában részletezett
^SZMP Alapszervezeti megállapítás szerint is aktivizálódott a K**°hyvtár dolgozóinak társadalmi tevékenysége.
Külön örvendetes számunkra,hogy növekedett a KISZ-tag dolgozók 
azóma. Ennek eredményeként hárman résztvesznek az 1981/82.tanévi 
azakmai ideológiai elméleti konferencia előadásain.
T/-..
°2müvelődési területen Láng János mint a "Hegedős" együttes 

Vezetője a zenekarral a "Repülj Páva népdalverseny" TV. elődöntő
b e n ,  Németh Borbála az Egyetemi Énekkar tagjaként a Magyar 
^dióban nyilvános studiókoncerten vett részt.
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A könyvtárigazgató egyetemi,városi és országos szinti! bizottságokban 
c-a testületekben vett részt a közéleti munkában, ill.képviselte az 
«gye tein könyvtárügyét.
Szakmai tapasztalatszerzés keretében:
a/ A Magyar Könyvtárosok Egyesületének Országos Küldöttértekezletén 

Budapesten 1961.1.13-án Németh Borbála könyvtáros vett részt, 
b/ a IV.Országos Könyvtárügyi Konferencián Budapesten 1981.VI.

2-3-án a könyvtárigazgató vett részt. 
c/ A MKE Csongrád megyei Szervezetének szakmai találkozóján

Szeged/Dorozsmán 1981.VIII.9-én Nagy Edit könyvtáros képviselte 
a Könyvtárat.

ó/ A z Orvosi Könyvtárosok és Orvostanácsadók 9.Tájértekezletén
Szekszárdon 1981.IX.17-16-án a könyvtárigazgató korreferátumként 
hozzászólt.

é/ A z Orvosi Könyvtárosok Dél-Alföldi regionális Tanácskozásán 
Szeged,19&1.X.21-én a Könyvtár munkatársai részt vettek, a 
könyvtárigazgató előadást tartott a Könyvtár munkájáról. 

Munkaszervezet.
A Központi Könyvtár kialakitott munkaszervezete a könyvtárral 
szemben támasztott társadalmi,szakmai és gazdasági igényekhez 
igazodik. *

* SZ E G E D I O R VO STU D O M Á N YI EGYETEM KÖZPONTI KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI FELEPITESE



5./ Az állomány gyarapítása és apasztáaa.
Az Egyetem könyvtári állománya 5*343 db dokumentummal gyara
podott . A szakirodalom gyarapításának számszerű adatai ki- 
elégitőek. A számszerű szintentartást az országos és egyetemi 
köteles példányokból kapott dokumentumok segítségével sikerült 
elérni. A köteles-példányok, különösen a könyvárusi forgalomban 
nem kapható beszerzések,konferenciák és ankétok köteteinek, 
vagy az Egyetem szervezeti egységeitől a különgyüjteményi 
dokumentumok rendszeres beérkezése igen komoly értéket jelent.
Ennek ellenére meg kell állapítani, hogy a külföldi könyv
éé főleg folyóiratbeszerzések korlátozott lehetősége változat
lanul kedvezőtlen a kutatók számára.
Az állomány apasztáaa során ez évben 2.191 öb dokumentumot 
iktattunk ki az Egyetem könyvtári állományából. Az állomány
csökkentés egyrészt az állományellenőrzések alkalmával jelent
kező megengedhető hiány /káló/ engedélyezett leírásából, 
másrészt a tervszerű profiltisztisából, a felesleges könyvtári 
egységek kivonásából tevődik össze.
A fölöspéldány anyagok kivonását különösen a hálózati könyvtárak 
igénylik. E feladat hatékonyabb végzését a Központi Könyvtárban 
raktári területek kialakítása és létszám biztosítása nélkül 
megoldani nem lehet,

6*/ A könyvtári állomány nyilvántartása,feldolgozása,elhelyezése.
Az Egyetem könyvtári állománygyarapításának központi gazdasági 
nyilvántartását és szakmai feldolgozását - mint kiemelten 
fontos feladatot - ez évben is folyamatosan, naprakészen 
elláttuk.A beszerzett müvek átfutási idejét a korábbi évekhez 
képest jelentősen megrövidítettük.
Fokozott figyelmet és gondosságot igényel, hogy a szakirodalmi 
beszerzéseknél az Egyetem szervezeti egységei a költségvetési 
keretek mellett 16-féle hitelforrást jelölnek meg a vásárlások 
kiegyenlítésére.
A könyvtári állomány elhelyezése mind a Központi Könyvtárban, 
mind a nagyobb állománnyal rendelkező hálózati könyvtárakban 
megoldatlan, a nehézségek évről évre fokozódnak.
A Központi Könyvtárban a raktári területek bővítése érdekében
tett törekvéseink igen kevés eredménnyel jártak.
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7. / Nemzetközi kapcsolátok,kiadványcsere
A takarékossági intézkedések és az egyetemi kiadványok kor
látozott kiadatása következtében ez évben is arra törekedtünk, 
hogy kizárólag az értéket jelentő és a hosszú évek óta kialakult 
cserekapcsolatainkat tartsuk fenn a lehetőségekhez igazitva.

8. / Olvasószolgálat
A kis létszámmal rendelkező olvasószolgálati munkacsoport 
munkáját ez évben is nehezítette a feladatnövekedést jelentő 
xerox-gép működtetése, A gép üzemeltetéséhez létszámot nem 
kaptunk, belső munkaerő átcsoportosítással oldjuk meg a másolás 
feladatait.
A nehézségek ellenére sikerült az olvasói katalógusok építésében 
jelentős mértékben előbbre lépni.

^•/ Hálózati munka
A hálózati munkát - ezen belül különösen a szakmai- és 
állományellenőrzést - sikerült hatékonyabbá tenni. A z év 
folyamán az alábbi 17 hálózati könyvtárakban végeztünk 
állományellenőrzést:
1. Biokémiai Int.
2. Bőrgyógyászati KI.
3. Egyetemi Számitóközpont
4. Fogászati és Szájseb.KI.
5. Gazdasági lg.
6. Gyógyszerészi Vegyt.Int.
7. Gyógyszerésztud.Kar Kvt.
8. Gyógyszerhatástani Int.

9. Gyógyszertani Int.
10. Gyógyszertechnológiai Int.
11. Kórélettani Int.
12. Közegészségtani és Járv.Int. 
13* Központi Kutató Láb.
14* Marxizmus-Leninizmus Int.
15* Radiológiai KI.
16. Semmelweis Koll.

17. Szemészeti KI.
^°vábbi 3 szervezeti egység könyvtárában az ellenőrzés befejezése 
■*■582. évre húzódott át.

állományellenőrzések alkalmával a szakmai észrevételeket is 
■^^gzitettük.A hálózati nyilvántartásoknál, a könyvtári anyagok 
^adásának és átvételének lebonyolitásában azonnali segitséget 
Sújtottunk. Változatlanul az a véleményünk, hogy e területen a 
^hkacaoport kialakitása elengedhetetlen egyetemi érdeket szolgáló 
í>ê ad at.
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10. / Különgyüjtemények
A Központi Könyvtár különgyüjteményeinek gyarapítását, a 
dokumentumok naprakész feltárását ez évben is kiemelt fon
tosságúnak tekintettük.A gyűjtemények az egyetemtörténeti 
kutatásokhoz nélkülözhetetlen segédeszközt jelentenek.

11. / Szakirodalmi tevékenység
ZALLÁR Andor

Author and subject index to F.A.László:Renal Cortical 
Necrosis.
Bp.1961,Akad.K.204-216.p.

ZALLÁR Andor
Dr.Sós József 1906-1973.Bibliográfia.Szerk.: - - - 
Orosháza,1981,Orosházi Városi Tanács VB. 74 p.

ZALLÁR Andor
A Szegedi Orvostudományi Egyetem Évkönyve 1974/75 - 1975/76.
Szerk.: - - -
Szeged,1981.SZOTE, 221 p.

ZALLÁR Andor
Rövid beszámoló a Szegedi Orvostudományi Egyetem Központi 
Könyvtárának 1980.évi munkájáról.
Szeged,1961.SZOTE Soksz. 12 p.

MAGYAR életrajzi lexikon.3.kiég.köt. A-Z.Főszerk.:Kenyeres Á.
A lexikon készítői: ZALLÁR Andor stb.
Bp.1981,Akad.K. 900 p.

ZALLÁR Andor - VÁRHELYIVÉ DE RIVO Márta
A Szegedi Orvostudományi Egyetem dolgozóinak szakirodalmi 
munkássága az 1974. és az 1975.évben.

= A Szegedi Orvostudományi Egyetem Évkönyve 1974/76 - 1975/76. 
Szeged,1981.SZOTE 53-221.p.

^•/ Egyetemi és könyvtári kiadványok
a/ Az Egyetemi Évkönyv kiadatását a korlátozott anyagi fedezet 

késlelteti.
Ez évben a Szegedi Nyomdánál elkészült az 1974/75-1975/76. 
tanévi kötet. A kötet tartalmazza az Egyetem dolgozóinak 
1974. és az 1975. évi szakirodalmi munkásságának mutatókkal 
ellátott bibliográfiáját is..Az évkönyv 1976/77-1977/76. 
tanévi kötete az 1982. évben kerül nyomdai legyártás alá.

b/ Az elkészített "Szegedi Orvostudományi Egyetem*1 c. ismertető 
kiadvány kézirata technikai okok miatt nem kerülhetett 
nyomdába.
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c/ Ez évben ia elkészítettük az "U.j külföldi kön.vvek
.jegyzéke .1980.évi beszerzések,11 (Szeged ,1981.SZOTE Soksz.
46 p.) c. könyvtári kiadványt. A tárgymutatóval ellátott 
kiadványban tájékoztatást adtunk az 1980.évben beszerzett uj 
külföldi könyvekről.

d/ Összeállítottuk "A SZOTE 1982.évre előfizetett bel- éa 
külföldi folyóiratainak lelőhelyjegyzéke” (Szeged,1981.
SZOTE Soksz.47 p.) c. kiadványt. A kurrens folyóirat
jegyzék kiegészítője a korábban megjelent könyvtári 
retrospektiv folyóiratjegyzéknek.

13./ Egyéb tevékenység
a/ A könyvtár lépcsőházában kialakotott tárolókban az alábbi 

szemléltető és bemutató kiállításokat rendeztük:

ORVOSTÖRTÉNETI KÖNYVEK A SZOTE KÖZPONTI KÖNYVTÁRÁBAN 
A 30 ÉVES SZOTE KIADVÁNYAI /1951-1961/

b/ Nemzetközi adat- és címtárak részére egyetemünkről 
ez évben is különböző tájékoztatásokat állítottunk 
össze angol nyelven.

V. ÖSSZEGEZÉS
A Központi Könyvtár működését bemutató 1979-1980-1981.évi 
számadatok és az egyes könyvtári tevékenységekről szóló 
rövid ismertetések alaüján megállapítható:

a/ A Központi Könyvtár olvasótermi és raktári férőhelyének 
kibővítésére 22 év óta nem sikerült fejlesztés elérni. 
Katasztrofális a zsúfoltság a Központi Könyvtárban 
és az intézeti, klinikai könyvtárakban is. A be
szerzett irodalmat rövidesen nem tudjuk elhelyezni.

b/ A csekély olvasótermi férőhely következtében két 
évtizede nem tudunk az egyetemi hallgatók könyvtári 
ellátásáró kielégítően gondoskodni.
A szakdolgozat Írására kötelezett (kb.180-200 fő)
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hallgatókat sem elhelyezni sem irodalommal ellátni nem 
tudj uk.

°/ -A dinamikusan fejlődő Egyetem sokrétű feladataival, a 
szervezeti egységek, a kutatói-, az oktatói-, és a 
hallgatói létszám növekedésével nem feladatarányos a 
Központi Könyvtár létszáma.

ó/ A Központi Könyvtár - mint információközvetitő 
apparátus - arányos fejlesztésének elmaradása az 
egyetemi oktató- kutató- és gyógyitó munka jelenét, de 
különösen a jövőjét fogja érzékenyen érinteni.

/Dr.Zallár Andor/ 
könyvtárigazgató

Szeged,1982.január


