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I. A KÖZPONTI KÖNYVTÁR FELADATAI
A Központi Könyvtár tudományos felsőoktatási,országos fe
ladatkörű szakkönyvtár, az Egyetem intézeti-, klinikai- és 
egyéb szervezeti egység könyvtárának /54 egység/ hálózati 
központja, az egészségügyi- orvostudományi könyvtári háló
zat alközpontja. E minőségben az 1982.évben is kielégítően 
ellátta:
a/ egyetemi főfeladatait: elősegitette az egyetemi gyógyí

tó-, oktató- és kutatómunkát.
b/ területi ellátás keretében: korlátozottan nyilvános 

szakkönyvtári szolgáltatásokat biztosított Szeged 
város és környékének, Bács-Kiskun, Békés és Csongrád 
megye egészségügyi intézményei és e.ü. dolgozói részé
re.

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

Az egyetemi főfeladatok ellátása során a hálózati könyvtárak 
részére központilag 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 sokszorosítás.
6. / A beérkező folyóiratok nyilvántartása (kardex) ésszétosztása.7. / A 7.057.308,- Ft értékben beszerzett szakirodalompénzügyi,gazdasági é3 szakmai nyilvántartása; 

gazdálkodás.
8. / Bel- és külföldi kiadványcsere.
9. / Olvasószolgálat (helybenolvusás,kölcsönzés).10. / Könyvtárközi kölcsönzés.11. / Tájékoztatás (reference).

12. / Esetenként bibliográfia és irodalomkutatás.13. / Központi katalógusok.14. / Xerox-másolás.
15. / Hálózati tevékenység (szakmai- és állományellenőrzés,stb.)
16. / Szakmai tanácsadás,instrukció.
17. / Törlési ügyek és selejtezés.18. / Központi állomány és értéknyilvántartás.19. / Egyetemi és könyvtári kiadványok.
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20. / Egyetemi bibliográfia.21. / Különgyüjtemények. , ..22. / Központi azolgaltataaok propagalasa ea kozvetiteae
/OIK,ASCA-ASCATOPICS/.23. / Közművelődési feladatok elősegítése; kiállítások
rendezése.

II, AZ EV LEGFONTOSABB ESEMÉNYEI
1 .  / Kiemelkedően fontos eseményként említjük, hogy

egyetemünk rektora V.18-án szemlét tartott a Könyvtárban. 
A szemle során nyert informálódás Után a Rektor Írásban 
intézkedett a Könyvtár bővítését részletező előtervek 
elkészíttetéséről.

2. / Jelentős lépéseket tettünk a könyvtárépület pincéinek
átalakítása érdekében. A raktári és munkahelyi területek 
kialakításához a tervezés munkálatait dokumentációs anyagokkal igyekeztünk segíteni.

3. / A Központi Könyvtárban az 5 évenként kötelező állománv-
ellenőrzéa befejeződött. Az 19Sl.nov.1-től 19S2.azept. 
23-ig tartó közel 56.000 könyvtári egység ellenőrzése 
jó szervezést, összpontosítást»megfeszített munkavégzést 
igényelt. A többletmunka értékét emeli, hogy az ellen
őrzés alatt a könyvtári szolgáltatásokat nem szünetel
tettük, vagy csökkentettük.
A revízió során megállapított hiányok mennyisége és 
értéke a megengedhető káló töredékét jelenti. Az 
állomány leltári és egyéb nyilvántartáaaiben feltárt 
eltérések kijavítását az 1983.évben fogjuk elvégezni.

4. / Az év első negyedében lebonyolódott a Központi Könyvtár
általános ellenőrzése. A Könyvtár pénzügyi-,gazdasági- 
és szakmai munkájának vizsgálatáról a 20 oldalas jegy
zőkönyv elismerően számol be. A jegyzőkönyv összefoglaló 
megállapításaiban leszögezi:"A Központi Könyvtár.mun
kája az 1977. évi általános ellenőrzés óta sokat.ja
vult." Külön kiemeli a hálózati könyvtárait ellenőrzé
sének és a selejtezés munkájának fontosságát és ér
tékét.

5. / Az OSZK Könyvtártudományi és Módszertani Központ
vizsgálni kívánja a felsőoktatási intézmények könyvtá
rainak helyzetét, szervezetét, munkaszervezési és
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gazdálkodási viszonyait, valamint a hálózatot ellátó 
tevékenységét. A felmérés szükségességét és hasznosságát 
támogatva 24 old.terjedelmű, a SZOTE Központi Könyvtárára 
vonatkozó részletező anyaggal járultunk hozzá az országos 
jelentőségű munka sikeres elvégzéséhez.

III. A MŰKÖDÉSRE JELLEMZŐ SZÁMADATOK
KÖZDOnti Könyvtár 1980 1281 1282
Állománygyarapításra elköltve 6,008.490.-Ft 5,956.747.-Ft 7,057.308.-Ft
Fenti összegből egyéb hitelre /MTA,ETT,KK, stb./ 1 ,137.836.-Ft 1,426.798.-Ft 1,632.305.-Ft
Állománynövekedés 5.440 db 5.343 db 5.045 db
Állományból törlés 1 .1 1 2 db 2.191 db 1.193 db
Egyetemi összállomány 144.488 db 147.631 db 151.483 db
Időszaki kiadványok (cimek) száma 1.358 db 1.074 db 1.080 db
Nemzetközi kapcsolatok /kiadványcsere/ 106 db 102 db 97 db
Beiratkozott olvasók száma 1.854 fő 1 .3 6 0 fő 1.379 fő
Könyvtárlátogatók száma 35.141 fő 34.720 fő 35.563 főnapi átlag 115 fő 114 fő 115 fő
Kölcsönzők száma 14.219 fő 1 3 .6 8 8 fő 13.365 fő
Kölcsönzött kötetek száma 20,371 db 20.606 db 1 7 .6 2 0 db
Könyvtárközi kölcsönzés 1.789 db 1.944 db 2.184 db
Irodalomkutatás: témák száma 10 db 15 db 17 dbtételek száma 994 db 634 db 256 db
Fötonagyitás,mikrofilm 2 .3 0 8 db 352 db 905 db
Xerox-másolat 100.414 db 111.713 db 64.748 db
Állományellenőrzés:Hálózati könyvtárak száma 14 db 17 db 10 dbKötetek száma 30.855 db 3 4 .2 0 1 db .17.952 dbKözponti Könyvtár - - 55.587 db
Könyvtári hasznos 
alapterület 458 m2 458 m2 458 m2

Raktári golcok^hossza 1.920 m 1.920 m 1.948 m
Olvasótenni tU-őhel̂ ek
száma 50 db - 50 db 50 db
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1280 1981 1282
Létszám
könyvtáros 13 fő . 13 fő 13 fő
egyéb munkakörben 4 fő 4 fő 4 fő
részfoglalkozású ___1 l ő 3 fő

20 fő 20 fő 20 fő

IV. A KÖNYVTÁRI MUNKATERÜLETEKRŐL. A TEVÉKENYSÉGÜKRŐL. PROBLÉMÁKRÓL
1 ./ Elhelyezés.épület.berendezés.felszerelés

Az olvasótermi és raktári férőhely tekintetében változás 
nem történt. Az általános zsúfoltságból eredő nehézségek 
enyhülését a pincében kialakitandó uj tárolóhely létre
hozásától remélhetjük.
Az épület összes ablakán az elavult faredőnyök helyett 
56.036.- Ft értékben uj müanyagredőnyöket készíttettünk.
Szerény eredménynek tekinthetjük, hogy kÜlöngyüjtemény 
anyagaink részére 27 m uj polcfelületet tudtunk kialakí
tani. A meglévő fa állványzatra mennyezetig érő toldásokat
szereltettünk fel.
Szakmai felszerelés,berendezés gyarapodás:
1 db papirszáritó 35*000,- Ft
db filmvetítő 11.000,-
db katalógusszekrény 18.646,-
db fa könyvespolc 19.650,-
db Ascota összeadógép 10,520,-
db kerékpár . 2.400,-
db asztali ventillátor 1.700,-
db kerekes fémállvány Skandex-hez 2.450,-

2./ Költségvetés.gazdasági helyzet
Az 1962.évben a Központi Könyvtár szakirodalom beszerzé
séhez, állománygyarapításhoz 7.057.306,- Ft-tal gazdál
kodott.
Fenti összegből egyéb hitelek terhére /MTA,ETT,KK.stb./ 
1,632.305.- Ft-ot használt fel.
A könyv- és folyóiratbeszerzések lebonyolitása az 
állandó árdrágulás miatt, a gazdálkodás szintentartása



és nyilvántartása évről évre egyre nehezebb feladatot 
jelent.
A beszerzett szakirodalom pénzügyi fedezetéhez a 
hagyományos könyvtári költségvetési kereten kivül 
22-féle hitelforrást vettünk figyelembe.

3./ Személyzeti ügy ek. képe sit és. továbbképzés, oktat ás. 
közéleti tevékenység.
A Központi Könyvtár dolgozói létszáma nem változott.

Felsőfokon képzett könyvtáros/egyetem,ill.főiskola/ - 5 fő
Egyetemet,ill.főiskolát végzett,

szakképzettség nélkül 2 fő
Előadó»könyvtárkezelő képzettséggel 2 fő
Előadó könyvtárosi képzettség nélkül 3 fő
Adminisztrátor /alapfokú kvt.képzettséggel/ 1 fő
Fényképészmester,xerográfus 1 fő
Hivatalsegéd 2 fő

16 fő
Klinikai könyvtárba kihelyezettkönyvtáros /felsőfokon képzett/ 1 fő
Szerződéses részfoglalkozású dolgozó 3 fő

// '/ a ,  *-¿7*  2 0  f o
¿ ja esett munkanapok száma az elmúlt évekhez viszonyítva örven
detesen csökkent:

1980. évben 387 munkanap
.1981. évben 312 munkanap

1982. évben 179 munkanap
Létszámváltozás:
Uj munkatárs: Dr.Nemcsók Jánosné tud.munkatárs I.15-től.
Szakmai képesítés,továbbképzés:
Képesítés tekintetében ez évben Nagy Jánosné és Tóthpál Erzsébet 
könyvtárosok szép eredménnyel elvégezték az egyéves "könyvtár- 
kezelői tanfolyamot".
Nagyné Molnár Rozália és Domokos Józsefné könyvtárosok 
megkezdték a könyvtárkezelői tanfolyam végzését.
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Továbbképzés keretében Nagy Edit tud.munkatárs elvégezte az OSZK 
Könyvtártudományi és Módszertani Központ által rendezett "U.i biblio
gráfiai leirás" c. tanfclyamot Budapesten.
Az OSZK jóváhagyásával a helybeli JATE Központi Könyvtár szerve
zésében "Dokumentumleirás" c. tanfolyamot Nag.v Edit és Dr.Nemcsók 
-Jánosné tud .munkatársak, valamint Perczelné Zallár Ildikó tud.s.munka * *
társ végezték el.
Pang János folytatta főiskolai tanulmányait.
Kiss László fényképész elvégezte a tűzvédelmi megbízotti tanfolyamot.
Minősítések:
A minősítésre kötelezett álláson lévő dolgozóink közül Ha.idu István 
tud.munkatárs mb.csoportvezető és Nagy Edit tud.munkatárs minősí
tése ez évben elkészült.
Oktatói тлпка:
Dr.Zallár Andor а IV-V.éves orvostanhallgatók részére "Könyvtári 
és szakirodalmi ismeretek" c. speciálkollégium, az egyetemi és városi 
ápolói és szakasszisztens továbbképző tanfolyamon a "Könyvtári és 
szakirodalmi ismeretek" c. tárgy,a könyvtárkezelői tanfolyamon 
"Szakirodalmi és szaktá.iékoztatási ismeretek" c. tárgy előadója.
Közéleti-.mozgalmi tevékenység.
A Könyvtár párt, szakszervezeti és KISZ aktivistái ez évben is 
eredményesen vettek részt a mozgalmi munkában.
A MSZMP SZOTE Társadalomorvostani Alapszervezeté-vel a Könyvtár 
kapcsolata egyre szélesedik és bensőségessé válik. A problémák 
és kérdések felvetése, a kölcsönös tájékozottság a jó munka
végzést és a jó közérzet kialakítását elősegítették.
Közművelődési területen kiemelést érdemlő, hogy Németh Borbála
a JATE Énekkarának tagjaként a Bartók-Kodály Centenárium kere-

*

tében április 12-24-ig Odesszában koncertprogramon vett részt.
4./ Az áll • Íny gyarapítása és apasztása.

Az Egyetem könyvtári állománya a korábbi évek adataihoz 
hasonló mértékben gyarapodott. Változatlanul komoly értéket 
jelent a köteles-példányok folyamatos beérkezése.
Az év során 1,193 db dokumentumot ikt ittunk ki a 
könyvtári állományból.



A tervszerű állományapasztás folyamatos végzését az 
e célra biztosított létszám tudná biztosítani.
A tervszerű profiltisztítás különösen a hálózati 
könyvtáraltban lenne időszerű tevékenység.
A könyvtári állomány gyarapítása - a számszerű 
adatok ellenére - igen sok gondot okozott. Különö
sen a valutaigényes folyóirat- és könyvbeszerzés 
nehézségei éreztették hatásukat.

5. / A könyvtári állomány nyilvántartása.feldolgozása.
A könyvtári állt ¡ány pénzügyi-, gazdasági-és szakmai 
feldolgozását ez évben is naprakész szinten teljesí
tet tült.
Jelentős eredményt jelent, hogy az 1982.évi gyarapodás 
analitikus és szintetikus nyilvántartása, a feldolgo
zott anyag címleírásai és a katalógusokba való beso
rolása 19S3.január 10-ig befejeződött.
A SZOTE Központi Könyvtár munkájának egyik figyelmet 
érdemlő eredménye, hogy az Egyetem könyv-, folyóirat-, 
valamint különgyüjtemény-anyagai feldolgozottan 
10-féle katalógusban, közel 400 fiók terjedelemben 
az informálódás rendelkezésére állnak.

6. / Nemzetközi kapcsolatok.kiadványcsere.
A takarékossági intézkedésekhez igazodva egyetemi 
kiadványainkkal az eddig kialakított kapcsolatok meg
tartására törekedtünk.

7. / Olvasószolgálat.
Az olvasószolgálat munkáját személycserével kívántuk 
megerősíteni.Az elkövetkezőkben is ezen munkaterületet 
fontossága miatt kiemelt igényességgel kívánjuk erő
síteni s a munkát javítani.
Szerződéses részfoglalkozású munkatárs segítségével 
sikerült katalógusainkban a szerkesztési,átrendezési 
munkálatokat befejezni.

6./ Állományollenőrzés - hálózati munka.
A társadalmi tulajdon védelme érdekében a könyvtári 
állomány ellenőrzése folyamatosan,tervszerűen történik.
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Az év folyamán befejeződött a Központi Könyvtár 
ellenőrzése, mely során 55.587 egység került revízió 
alá. Örvendetes, hogy a feltárt hiányok mennyisége 
és értéke a megengedhető káló töredékét képezték.
Az ellenőrzés során talált nyilvántartásbeli hiányosságok 
és eltérések javítását az 1983.évi feladataink között 
fogjuk megoldani.
A hálózati könyvtárak közül az állományellenőrzést 
10 könyvtárban végeztük el.
1. / Anatómiai Int. 6./ Jancsó Miklós Koll.
2. / II.sz.BelgyógyászatiKI. 7./ Központi Izotóp Láb.
3. / Ideggyógyászati KI. 8./ Egyetemi Óvoda
4. / Idegennyelvi Lektorátus 9./Szemészeti Klinika
5. / Igazságügyi Orvostani 10./ Testnevelési Tanszék

Int.
Az ellenőrzés a tiz hálózati könyvtárban 17.952 
kötetre terjedt ki.
Az állományellenőrzések alkalmával a feltárt hiányos
ságokat megszüntettük, a nyilvántartásbeli egyezőséget 
biztosítottuk. Az ellenőrzések egyben a szakmai észre
vételek megtételét és a könyvtári kapcsolat kiépítését 
is szolgálja.

9 ./  KLilöngyü.item ények
Tovább folytattuk a Központi Könyvtár .különgyüjteményei- 
nek ápolását, a dokumentumok naprakész feltárását. A 
gyűjtemények az egyetemtörténeti kutatások nélkülözhe
tetlen alapjait jelentik.

10./ Szakirodalmi tevékenység 
Zallár Andor

Cardex-rendszerü folyóiratnyilvántartó beszerzése 
deviza nélkül.

Tud.Műszaki Tájékoztatás 29;4,155,1982.

Zallár Andor
A Szegedi Orvostudományi Egyetem Évkönyve 197Ó/77- 
1977/78.Szerk.: - - .
Szeged, 1982.SZOTE.284 p.
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Zallár Andor
Rövid beszámoló a Szegedi Orvostudományi Egyetem 
Központi Könyvtárának 1981.évi munkájáról.
Szeged,1982.SZOTE Soksz. 14 p.

Zallár Andor - Perczelné Zallár Ildikó
A Szegedi Orvostudományi Egyetem dolgozóinak szakirodalmi 
munkássága az 1976. és az 1977.évben.

= A Szegedi Orvostudományi Egyetem Évkönyve 1976/77-1977/78. 
Szeged,1982.SZOTE. 53-284.p.

Perczelné Zallár Ildikó
Orvosi bibliográfiát adtak ki Orosházán.

Csongrád megyei Könyvtáros 14; 1-2,21-22,1982.

L[ang] J[ánosJ
A Szegedi Orvostudományi Egyetem Központi Könyvtára 1978. 
óta rendszeresen mutat be kiállításokat ... . [Kivonat]

Könyvtáros 32; 4, 226,1982.
11. / Egyetemi és könyvtári kiadványok

a. / Ez évben elkészült az Egyetemi Évkönyv 1976/77-1977/78.
tanévi kötete. A kötet tartalmazza az Egyetem dolgozói
nak 1976. és az 1977. évi szakirodalmi munkásságának 
mutatókkal ellátott bibliográfiáját is.
Az Évkönyv 1978/79 - 1979/80.tanévi kötete az 1983. 
évben fog elkészülni.

b. / Nyomdába adtuk a "Szeged University of Medical Sciences11 c
ismertető kiadvány kéziratát. A legyártás az 1983.évben 
várható.

c. / Elkészítettük az "U.i külföldi könyvek jegyzéke. 1981.évi
beszerzések" (Szeged,1982.SZOTE Soksz.56 p.) c. könyvtári 
kiadványt..A tárgymutatóval ellátott kiadvány az Egyetem 
külföldi könyvbeszerzéseiről ad tájékoztatást.

12. / Egyéb tevékenység
a./ A Könyvtár lépcsőházában kialakított tárolókban az 

alábbi kiállításokat rendeztük:
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a. / AZ ORVOSTUDOMÁNYI KAR KIADVÁNYAI 1921-1951-ig
RiXJI MAGYAR ORVOSI FOLYÓIRATAINK

b. / A korábbi 'gyakorlatnak megfelelően a nemzetközi adat- és
cimtárak. részére, egyetemünkről és a könyvtárról ez évben 
is adatokat és tájékoztatókat állítottunk össze angol 
nyelven.

V. ÖSSZEGEZÉS
A Központi Könyvtár működését bemutató 1980-1981-1982.évi 
legfontosabb adatok és a könyvtári tevékenységekről szóló 
rövid ismertetések alapján összefoglalóan megállapítható:
a. / A SZOTE kutatási háttértevékenységéhez elengedhetetlenül

szükséges könyvtári és könyvtárosi feltételek az Egyetem 
fejlődésének ritmusával arányosan nem javultak.

b. / Fejlesztési reményt jelent a könyvtári épület pincéinek
átalakítása raktári területek kialakítása céljából.

c. / A nehezedő feltételek ellenére a Központi Könyvtár
információ beszerző, feldolgozó és közvetítő tevékeny
ségével az Egyetem és a könyvtári szolgáltatásokat 
használók elégedettek.

d. / Közszolgálati tevékenységünkben a jövőben is arra kell
törekednünk,hogy sajátos tevékenységünkkel úgy illesz
kedjünk be az Egyetem szervezetébe, hogy munkánkat 
igényeljék és elismerjék.

Szeged,1983.január

/Dr.Zallár Andor/ 
könyvtárigazgató

SZOTE 75/83.


