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I. A KÖZPONTI KÖNYVTÁR FELADATAI
A Központi Könyvtár tudományos felsőoktatási, országos feladat
körű szakkönyvtár, az Egyetem intézeti-, klinikai- és egyéb 
szervezeti egység könyvtárának /54 egység/ hálózati központja, 
az egészségügyi- orvostudományi könyvtári hálózat alközpontja 
valamint a Dél-alföldi régió központja* E minőségben az 1983. 
évben növekvő nehézségei ellenére kielégítően ellátta:
a/ egyetemi főfeladatait: elősegítette az egyetemi gyógyító-, 

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

könyvtári szolgáltatásokat biztosított Szeged város és 
környékének, Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megye egészség- 
ügyi 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 gyűjtő
köri kooperáció területén.

Az egyetemi főfeladatok ellátása során a hálózati könyvtárak 
részére központilag végzett könyvtári tevékenység részletezése.
1. / Központi könyv-, folyóirat-, különlenyomatrendeléa.

(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 6,945.747.-Ft értékben beszerzett szakirodalom pénzügyi,

gazdasági és szakmai nyilvántartása; gazdálkodás.
8 . / Bel- és külföldi kiadványésere.
9. / Olvasószolgálat (helybenolvasás, kölcsönzés)
10. / Könyvtárközi kölcsönzés.
11. / Tájékoztatás (reference)
12. / Esetenként bibliográfia és irodalomkutatás.
13. / Központi katalógusok.
14. / Kerox-másolás.
15. / Hálózati tevékenység, szakmai- és állományellenőrzés.
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16. / Szakmai tanácsadás, instrukció.
17. / Törlési ügyek és selejtezés.
18. / Központi állomány és értéknyilvántartás.
19*/ Egyetemi és könyvtári kiadványok.
2o./ Egyetemi bibliográfia.
21*/ Különgyüj tömények.
22. / Központi szolgáltatások propagálása és közvetítése

/O IK ,A SC A -A SC A TO PIC S,MEDLINE/

23. / Közművelődési feladatok elősegítése; kiállítások
rendezése.

II. AZ ÉV LEGFONTOSABB ESEMÉNYEI

1 . A szakma kiemelkedően jelentős eseményének tekintjük, hogy 
szakmai központunk az OIK-utján megnyilt a korlátozott mér
tékű lehetőség, hogy a világ legjelentősebb számitógépes 
orvostudományi adatbázisból a MEDLINE-ból információkat 
kaphassunk. Első lépésként a lehetőségről a tárcaszintű 
kutatási témák vezetői kaptak tájékoztatást.
A legnagyobb orvostudományi számitógépes információs rend
szer igénybevételének lehetősége - mint a leggazdaságosabb 
megoldás - egyértelműen választ adott a szakirodalmi feldol
gozás és tárolás hazai előállitásának irracionális elképze
léseire.

2. A Művelődési Minisztérium által meghirdetett pályázaton 
igényelt Rex-Rotary 6080 tipusu gyorsmásoló berendezést 
az év tavaszán megkaptuk. A gép kizárólagosan a folyóirat 
és könyvimport csökkenéséből származó problémákat hivatott 
enyhiteni.

3. Az 1982. évi rektori intézkedés alapján ez évben tovább 
folytatódtak a könyvtárépület felújítását és bővítését cél
zó előkészítő tárgyalások. Az előtervek elkészítéséhez 
részletező adatokat, dokumentációs anyagokat szolgáltattunk.
Regionális feladataink során május hó 31-én Könyvtárunkban 
került sor az alközpont-vezetők értekezletének megtartására.
A regionális értekezlet az 1984. évi tőkés folyóiratrendelé
sek koordinálásával foglalkozott.

5* Az Orvosi Könyvtárosok és Orvostanácsadók 11. Tájértekezletét 
szeptember 2o-21.-én Gyulán rendezték meg. Könyvtárunkat az 
értekezleten Nagy Edit és Dr.Nemcsók Jánosné tud.munkatársak 
képviselték.
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I I I .  A MŰKÖDÉSÉRE JELLEMZŐ SZÁMADATOK

Központi Könyvtár 1981 1282 1983
Állománygyarapitásra 
elköltve 5.956.747.- 7.o57.3o8 6.945.747.- FtFenti összegből egyéb hitelre /MTA,ETT,KK,/ 1.426.798.- 1.632.3o5 1.942.965.- FtÁllománynövekedés 5*343 db 5.o45 db 4.756 db

Állományból törlés 2.191 db 1*193 db 369 dbEgyetemi összállomány 147.631 db 151.483 db 155.87o dbIdőszaki kiadványok 
/cimek/ száma l.o74 db 1 .0 8 0 db l.oll db

Nemzetközi kapcsolatok /kiadványcsere/ lo2 db 97 db 94 db
Beiratkozott olvasók száma 1.36o fő 1.379 fő 1.353 főKönyvtárlátogatók száma

34.72o fő 35.563 fő 36.117 főnapi átlag 114 fő 115 fő 124 fő
Kölcsönzők száma 1 3 .6 8 8 fő 13.365 fő 14.769 fő
Kölcsönzött kötetek száma 2o.6o6 db 17.62o db 2o.o57 dbKönyvtárközi kölcsönzés 1.944 db 2.184 db 2.466 db
Irodalomkutatás: 
témák száma 15 db 17 db 1 1 dbtételek száma 634 db 256 db 535 db

Xerox-másolat 111*713 db 64.748 db 132.378 db
Á1 1ományel1 enőrzés: 
Hálózati könyvtárak száma 17 db lo db 16 dbKötetek száma 34.2ol db 17.952 db 22.878 dbKözponti Könyvtár — 55.587 db

Könyvtári hasznos alapterület 458 m2 458 a2 458 m2
Raktári £olcok_hossza 1.92o m 1.948 m 1.948 m
Olvasótermi ülőhelyek száma 5o db 5o db 5o db
Létszám: könyvtáros 13 fő 13 fő 13 főegyéb munkakörben 4 fő 4 fő 4 főré szfoglalkozású 3 fő 3 fő 3 fő j

2o fő 2o fő 2o fő
A KÖNYVTÁRI MUNKATERÜLETEKRŐL, A TEVÉKENYSÉGEKRŐL PROBLÉMÁKRÓL
1./ Elhelyezés, épület, berendezés, felszerelés

Az olrasótenni és raktári férőhely tekintetében változás nem 
történt.
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Az általános zsúfoltságból eredő nehézségek enyhülését a 
pincében kialakítandó uj tárolóhely létrehozásától remélhetjük. 
A Könyvtár épületének rekonstrukciója során az első ütemben 
mint legsürgősebb igényt a pincék átalakítását kértük.
Szakmai felszerelés, berendezés gyarapodás:
1 db. Rex Rotary 6080 tip. I0 8.8 0 3.- Ft.

gyorsmásoló készülék

16 db. olvasótermi asztal felújítása 6 4.3 9 0.- Ft

2. / Költségvetés, gazdasági helyzet
Az 1983. érben a Központi Könyvtár szakirodalom beszerzéséhez 
állománygyarapításhoz 6.945.745.- Pt-tal gazdálkodott.
Fenti összegből egyéb hitelek terhére /MTA,ETT,KK.stb./ 
1.942.965.“ Ft-ot használt fel.
A könyv- és folyóiratbeszerzések lebonyolítása az állandó 
árdrágulás miatt a gazdálkodás szintentartása és nyilvántartá
sa egyre nehezebbe válik. A beszerzett szakirodalom pénzügyi 
fedezetéhez a hagyományos könyvtári költségvetési kereteken 
kívül ez évben 17 féle egyéb hitelforrást vettünk igénybe.

3. / Személyzeti ügyek, képesítés, továbbképzés, oktatás.
közéleti tevékenység
A Központi Könyvtár dolgozói létszáma ez évben sem változott
Felsőfokon képzett könyvtáros /egyetem, ill.főiskola /

Egyetemet ill. főiskolát végzett, szakképzettség nélkül
Könyvtáros /könyvtárkezelői képzettséggel/

Előadó /könyvtárosi képzettség nélkül/
Adminisztrátor /alapfokú kvt. képzettséggel/
Fényképész, xerográfus
Hivatalsegéd

5 fő /Dr.Zallár Andor,Hajdú
István,Nagy Edit,Németh Borbála,Perezélné Zallá] Ildikó/

2 fő /Dr.Nemcsók Jánosné,
Dr.Gyöngyösiné Nagy Eri]

4 fő /Nagy Jánosné,Tóthpál
Erzsébet,Domokos József- né,Nagyné Molnár Rozálii

1 fő /Láng János/

1 fő /Sárkány Mártonná/
1 fő /Kiss László/
2 fő /Kása Imréné,Pósa Sándorj

16 fő



-  6 -

Klinikai könyvtárba kihelyezett
könyvtáros /felsőfokon képzett 1 fő /Dr.Korpássy Béláné/

Szerződéses részfogl.dolgozó
/havi 8 0 óra/ 3 fő /Dékány Zsuzsa,Kovács Antalné, ____  Dr.Lehel Pálné/

2o fő
A betegség és egyéb okok /GYES, szülési szabadság stb./ kiesett 
munkanapok száma az elmúlt évhez viszonyítva jelentősen emelke
dett.

1 9 8 1. évben 312 munkanap
1 9 8 2. évben 1 7 9 "
1 9 8 3. évben 3ol "

A 3 ol>helyettesítő beallitása nélküli kiesett munkanapon kivül * 
az év folyamán volt 36o kiesett munkanap is,amelyre azonban 
helyettesitőt sikerült alkalmazni. Mindezek ellenére a szakkép
zett dolgozóink kiesését a könyvtári munkavégzésben nem tudtuk 
zökkenők nélkül pótolni.
Létszámváltozás az év folyamán nem történt.
Szakmai képesítés, továbbképzés:
Az egyéves "könyvtárkezelői tanfolyamot" eredményesen végezték 
el: a Központi Könyvtárból; Domokos Józsefné, Nagyné Molnár 
Rozália, a hálózati könyvtárakból: Csizmadia Éva /Élettani Intézet/ 
Miklós Antalné /Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika/
A könyvtárkezelői tanfolyam végzését elkezdték: A Központi Könyv
tárból: Dr.Nemcsók Jánosné, a hálózatból: Enyedi Zoltánná /Fogásza
ti Klinika/
Láng János folytatta főiskolai tanulmányait
Tóthpál Erzsébet az OSZK-ban "a könyvtárközi kölcsönzés időszerű 
kérdései" konzultatív tanácskozáson képviselte könyvtárunkat.
Oktatói munka:
Dr.Zallár Andor a IV-V. éves orvostanhallgatók részére "Könyvtári 
és szakirodalmi ismeretek" c. speciálkollégium, az egyetemi, vá
rosi és megyei ápolói és szakasszisztens továbbképző tanfolyamon 
"Bevezetés a könyvtári és szakirodalmi ismeretek"c. a Somogyi
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Könyvtár kereteiben működő könyvtárkezelői tanfolyamon”Szak- 
irodalmi ás szaktájékoztatási ismeretek" c. tárgy előadója volt«
Közéleti - mozgalmi tevékenység:
A Könyvtár dolgozói az elmúlt évhez hasonlóan eredményesen 
vettek részt a párt, a szakszervezet és a KISZ munkájában.
Az MSZMP SZOTE Társadalomorvostani Alapszervezetével kialakí
tott jó kapcsolat tovább segítette a Könyvtárban az alkotó, 
jó munkahelyi légkör fenntartását.
A Könyvtár igazgatója az Egyetemi Könyvtári Tanácsban, az Egye
temi Közművelődési Bizottságban, a Szegedi Könyvtárközi Bizott
ságban az Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiumában és eseten
ként egyéb fórumoknál képviselte az egyetem könyvtárügyét.
A könyvtár dolgozóinak 7o %-& tagja a Magyar Könyvtárosok 
Egyesületének.
Elismerés
Az egyetem javaslatára a Pedagógus Nap alkalmából a Művelődési 
Minisztertől

Dr.Zallár Andor "Szocialista Kultúráért"
Nagy Jánosné "Miniszteri dicséret" kitüntetést kapta.

Nagy Jánosné ez évben a "törzsgárda jelvény ezüst fokozatát" 
is megkapta.

Külföldi elismerésként különböző cimtárak és adattárak Dr.Zallár 
Andor életrajzi és működési adatait megkértékleközlés céljából.

4./ Az állomány gyarapítása Ó3 apasztása
Az egyetem könyvtári állományának gyarapítása a beszerzési ne
hézségek ellenére egyenletesnek mondható.
Változatlanul igen jelentősnek értékeljük a könyvárusi forgalom
ba nem kerülő müvek rendszeres beérkezését a köteles-példányok
ból történő részesedés révén.
A devizás könyvbeszerzési nehézségek közepette sikerült az 
Oktatástechnikai Csoport jelentős anyagi támogatásával közel 
4o db külföldi színes atlaszt beszerezni. Az atlaszok beszerzé
sével az egyetem oktatási alapjait eredményesen bővitettük.
Az állományapasztáshoz évek óta létszám biztosítását kérjük - 
eredménytelenül. V
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A profiltisztítás folyamatos végzése különösen a hálózati 
könyvtárakban lenne időszerű.

5. / A könyvtári állomány nyilvántartása, feldolgozása
Az egyetem könyvtári állománya napra-készen feldolgozott.
A beszerzett irodalom visszakeresése, a gyors tájékoztatás 
katalógusaink alapján biztosított.
A könyv- és folyóiratállományról analitikus és szintetikus nyil
vántartások készülnek. Az állomány- és értéknyilvántartást nap
rakész szinten tartjuk.

6. / Nemzetközi kapcsolatok, kiadványésere
Takarékossági szempontok alapján az eddig kialakított kap
csolataink megtartására törekszünk.
Különös gonddal ápoljuk az egyetemünkkel baráti szerződésben * 
álló társegyetemek könyvtáraival kialakított kapcsolatainkat.

7. / Olvasószolgálat
Az olvasási szokások módosulnak, különösen a xerox-szolgál
tatás bevezetése változtatta meg az olvasói-igények teljesíté
sét. Olvasóink észrevehetően rövidebb ideig tartózkodnak az 
olvasótermekben, kevesebb a kölcsönzés. Növekszik viszont a 
xerox-másolatok iránti igény. Az olvasók a Könyvtárban az 
irodalom kiválasztására törekszenek, annak áttanulmányozását 
későbbre halasztják.
A szakirodalom^főleg a szakfolyóiratok beszerzésének nehéz
ségei jelentős mértékben megnövelték a könyvtárközi kölcsön
zések számát. Az e téren jelentkező igények meghaladják a 
Könyvtár teljesítőképességét.

8 . / Állományellenőrzés - hálózati munka
Az elmúlt évben a Központi Könyvtár állományának ellenőrzése 
során talált nyilvántartásbeli hiányosságokat és eltéréseket 
az 1 9 8 4. év folyamán rendezzük.
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A hálózatban 16 könyvtárban végeztünk állomány-ellenőrzést.
1 . Apáthy Koll.2. Eü.Szervezéstani Int.3. Endokrinol.Önálló Oszt.
4. Élettani Int.5. Fül-Orr-Gége KI.
6 . Gyógynör.és Drogism.
7. Gyógyszertechnoi.
8 . Gyógyszertár

9. Hugonnai Koll.
10. Kiin.Mikrobiol.Int.11. Ki sér 1. Seb. Int.
12. Oktatástechn.Közp.13. Orvosi Bioi.Int.
14. I.sz.Sebészeti Kiin.
15. II.sz.Sebészeti Kiin.16. Vértranszf.Áll.

Az ellenőrzés 2 2 .8 7 8 db könyvtári dokumentumra terjedt ki 
Az állományellenőrzések során 6 hálózati könyvtár részére'az 
alleltári nyilvántartás és a raktári rend tekintetében külön se
gitséget nyújtottunk.
Az állományellenőrzés és hálózati munka végzésére biztosított lét 
szám nem elegendő, a jövőben a létszámfejlesztést e téren is szór" 
galmaznunk kell. szor~

q . /Különgvü.i temények
Különgyüjteményeinket szerény mértékben gyarapithattuk. Jelenleg 
a 13.724 egységnyi dokumentum igen értékes anyagot tartalmaz, fon
tos bázist jelent az egyetemtörténeti kutatásokhoz.

lo./Szakirodalmi tevékenység
Zallár Andor
Emlékezés dr.Jaki Gyula professzorra halálának huszonötödik fordulója alkalmából. In memóriám Professzor r J , ? ??• (1898-1958). Szerk.: - - ^oiesszor Dr.Gyula Jaki
Szeged, 1983.SZ0TE. 43 p.

év-

Zallár Andor
Huszonöt éve hunyt el Jaki Gyula professzor. Orv.Hetil. 124; 2321-2322, 1983.

Zallár Andor
Dr.Jáki Gyula professzor szakirodalmi munkássága.

= Emlékezés dr.Jáki Gyula professzorra halálának huszonötödik évfordulója alkalmából.
Szeged, 1983. SZOTE. 27-42. p.

Zallár Andor
Rövid beszámoló a Szegedi Orvostudományi Egyetem Központi Könyvtárának 1 9 8 2. évi munkájáról.
Szeged, 1983. SZOTE. 11 p.

11./ Egyetemi és könyvtári kiadványok
a/ Az elkészitett egyetemi Évkönyv 1978/79-1979/8o. tanévi kötete
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technikai és anyagi okok miatt csak 1984. évben fog megjelen
ni. A kötet tartalmazza az Egyetem dolgozóinak 1978.és az 
1 9 7 9. évi szakirodalmi munkásságának mutatókkal ellátott 
bibliográfiáját is.

b/ A "Szeged University of Medical Sciences" c. ismertető 
kiadvány legyártása is elmaradt.

c/ Elkészült az"Uj külföldi könyvek jegyzéke 1982. évi beszerzé
sek" (Szeged, 1983. SZOTE Soksz. 4o p.) c. rendszeresített 
könyvtári kiadvány. A tárgymutatóval ellátott gyorstájékozta
tó az egyetem külföldi könyvbeszerzéseit tartalmazza.

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

kiállításokat rendeztük:
EMLÉKEZÉS DR.JAKI GYŰLJE PROFESSZORRA HALÁLÁNAK 25.
ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL

SZENT-GYÖRGYI ALBERT 9o ÉVES.
b/ A korábbi évek gyakorlata alapján a nemzetközi adat- és cím

tárak részére egyetemünkről és a könyvtárról adatokat közöltünk
és tájékoztatókat állítottunk össze.

V. ÖSSZEGEZÉS
A Központi Könyvtár működésére jellemző 1981-1982-1983. évi 
legfontosabb adatok és a könyvtári tevékenységeket bemutató 
rövid ismertetések alapján megállapítható:

a/ Az egyre nehezedő gazdasági feltételek ellenére a könyvtár 
ez évben is kielégítő hatásfokkal ellátta az információ 
beszerző, feldolgozó és közvetítő feladatait.

b/ Az egyetem Központi Könyvtára teljesítőképessége jelenlegi 
kereteiben nem fokozható.

c/ A könyvtár mostoha működési feltételei következtében a
könyvtári tevékenységek vitelében a szolgáltatások teljesí
tésében nehézségek és akadályok fognak jelentkezni.



11 -

d/ A Központi Könyvtárban az olvasótermi és raktári férőhely 
kibővítése - 23 évi várakozás után - ma már elodázhatatlan
közügy.

e/ Az egyetem oktató-gyógyitó és kutató munkájának színvona
lához a könyvtári háttértevékenység fejlesztése egyetemi 
érdekből sürgős megvalósitásra vár.

Szeged, 1984. február

/Dr.Zallar Andor/ 
igazgató


