
RÖVID BESZÁMOLÓ

A SZEGEDI ORVOSTUDOMÁNYI EGYETEMI 

KÖZPONTI KÖNYVTÁRÁNAK 

1984. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

SZEGED
1985



Sirilí Klebelsberg Könyvtár 
Egyetemi Gyűjtemény 3.

SZTE Klebelsberg Könyvtár

J001086649



RÖVID BESZÁMOLÓ A SZEGEDI ORVOSTUDOMÁNYI EGYETEM 
KÖZPONTI KÖNYVTÁRÁNAK 1984. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

I

Szeged, 1985.





I. A KÖZPONTI KÖNYVTÁR FELADATAI
A Központi Könyvtár tudományos felsőoktatási, országos feladat
körű szakkönyvtár, az egyetemi intézetek, klinikák és egyéb 
szervezeti egységek könyvtárának /51 egység/ hálózati központja, 
az egészségügyi- orvostudományi könyvtári hálózat alközpontja, 
valamint rendeleti megerősités nélkül a Dél-alföldi régió köz
pontja. E minőségben az 1984. évben közismert nehézségei ellenére 
kielégítően ellátta:

a/ egyetemi főfeladatait: elősegítette 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 egészség- 
ügyi intézményei és eü.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-,, 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. / A 8.9ő2.792.-Ft ertekben beszerzett szakirodalom pénzügyi,

gazdasági és szakmai nyilvántartása; gazdálkodás.-
8. / Bel- és külföldi kiadványcsere.
9. / Olvasószolgálat (hclybenolvacás, kölcsönzés)

10. / Könyvtárközi kölcsönzés.
11. / Tájékoztatás (reference)
12. / Esetenként bibliográfia és irodalomkutatás.
13. / Központi katalógusok.
14. / Xerox-másolás.
15. / Hálózati tevékenység, szakmai- és állományellenőrzés.
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II

16,/ Szakmai tanácsadás, instrukció.
17*/ Törlési ügyek és selejtezés.
18. / Központi állomány és értéknyilvántartás.
19. / Egyetemi és könyvtári kiadványok.
20. / Egyetemi bibliográfia.
21. / Különgyüjtérnényék.
22. / Központi szolgáltatások propagálása és közvetítése

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

rendezése.

. AZ ÉV LEGFONTOSABB ESEMÉNYEI
1. A Központi Könyvtár életében az utóbbi évtizedek legfáj

dalmasabb eseményeként 1984. augusztus 11.-én HAJDÚ ISTVÁN 
tud.munkatárs, csoportvezető, az igazgató mb. helyettese 
tragikus körülmények között 56 éves korában váratlanul el
hunyt. Uagyrabecsült kollégánk emlékét kegyelettel megőriz
zük.

2. Területi feladataink során május hó 31-én Könyvtárunkban 
tartottuk meg a régióhoz tartozó alközpont-vezetők munka- 
értekezletét. A regionális értekezlet az 1985 évi tőkés 
folyóiratrendelések egyeztetésével foglalkozott.

3. A Magyar Könyvtárosok Egyesületének 16. Vándorgyűlését 
augusztus 24.-én Szegeden tartották meg. Könyvtárunk szerény 
lehetőségeivel részt vett a Vándorgyűlés sikeres lebonyoli- 
tásában.

4. A SZOTE Központi Könyvtár szakmai ellenőrzését a Művelődési 
Minisztérium Könyvtári Osztálya megbízásából november 28-29- 
én Dr.'.Valleshausen Gyula könyvtárigazgató végezte el. A 
szakmai ellenőrzés észrevételeit az Egészségügyi Minisztérium 
és a fenntartó, a SZOTE Rektora Írásban fogja megkapni.
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III. A KÖZPONTI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSÉRE JELLEMZŐ SZÁMADATOK

Állománygyarapítás- 7*
1982
o57.3o8.

1983
6.945.747. .

1984
8.962.792.

ra% elköltve
Fenti összegből egyéb 
hitelre /MTA,ETT,KK,stb./ 1.632.3o5. 1.942.965. 2.121.2o7.
Állománynövekedés 5.o45 db 4.756 db 5.178 db
Állományból törlés 1.193 db 369 db 460 db
Egyetemi összállomány 151.483 db 155.87o db l6o.588 db
Időszaki kiadványok 

/cimek/száma 1 .0 8 0 db l.oll db 995 db
Nemzetközi kapcsolatok 

/kiadványcsere/ 97 db 94 db 93 db
Beiratkozott olvasók száma 1.379 fő 1.353 fő 1.518 fő
Könyvtárlátogatók száma 35.563 fő 36.117 fő 35.92o fő

/napi átlag/ 115 fő 124 fő 116 fő
Kölcsönzők száma 13.365 fő 14.769 fő 13.648 fő
Kölcsönzött kötetek száma 17.62o db 2o.o57 db 17.328 db
Könyvtárkö'zi kölcsönzés 2.184 db 2.466 db 2.422 db
Irodalomkutatás: 

témák száma 17 db 11 db 17 db
tételek száma 256 db 535 db 554 db

Xerox másolat 64.748 db 132.378 db lo3.41o db
Állományellenőrzés:

Hálózati könyvtárak száma lo db 16 db 8 dbKötetek száma 17.952 db 22.878 db 28.038 dbKözponti Könyvtár 
Könyvtári hasznos alapterület

55.587
458

db
2m 458 m2 458 2m

Raktári polcok hossza 1.948 m 1.948 m 1.948 m
Olvasótermi ülőhelyek 

száma 5o db 5o db 5o db

IV. A KUMVTÁRI MmiKATERÜLETEKRüL. A TEVÉKENYSÉGEKRŐL, PROBLÉMÁKRÓL
1./ Elhelyezés, épület, berendezés, felszerelés

Az olvasótermi é3 raktári férőhely tekintetében változás nem 
történt*



A Könyvtár pincéiben kialakítandó uj raktári területek tértét az 

.Egyetem Rektorának 1982. V. 19-én kelt 72-6/1982.0.B. ez. utasítása 

ellenére nem sikerült megvalósítani. A pincékből a Gazdasági Igaz
gatóság textilraktárának kiköltöztetése elmaradt, a pincék átala

kítási munkálatai nem lettek megrendelve.
Fenti sajnálatos helyzet következtében a legzsúfoltabb intézeti 
ill. klinikai könyvtárak nehézségeit sem tudtuk enyhíteni.

2 . Szakmai felszerelés, berendezés gyarapodás;
1 db. Optima elektromos Írógép 6.000.- Ft.
Xerox-gépek javításához 18 db szerszám 2.9o5.- Ft.

3. Költségvetés, gazdasági helyzet
Az 1984. évben a Központi Könyvtár a szakirodalom beszerzéséhez, 
állománygyarapításhoz 8 .962.792.-Ft-tal gazdálkodott.
Fenti összegből egyéb hitelek terhére /MTA,ETT,KK,stb./ 2*IZL.2o7.- 
Ft-ot használt fel.
A szakirodalom beszerzésének lebonyolítása az állandó árdrágulás 
és a devizális nehézségek miatt egyre nehezebb.
A beszerzett szakirodalom pénzügyi fedezésével a hagyomány« költ
ségvetési keret nem tud lépést tartani. Ez évben 19 féle egyéb 
hitelforrást kényszerültünk igénybe venni.

- 5 -

4. Szem élyzeti ügyek, képesítés, továbbképzés, oktatás, elisaereaek 

A Központi Könyvtár dolgozói létszáma ez évben sem változott.

Felsőfokon képzett könyvtáros 6 fő 
/egyetem, ill.főiskola/

Egyetemet ill.főiskolát végzett
szakképzettség nélkül 1 fő

/Dr.Zallár Andor,Haján Istvá 
Nagy Edit,Hémeth &rtála, 
Perczelné Zallár Ildikó, 
Dr. Nemes ók Jánosáé
Dr. Gyöngyösiné kegy Erika/

Könyvtáros /könyvtárkezelői
képzettséggel/ 4 fő

Előadó /könyvtárosi képzettség
nélkül/ 1 fő

Adminisztrátor /alapfokú könyv
tárosi képzettséggel/ 1 fő

Fényképész, xerográfus 1 fő
Hivatalsegéd 2 fő

16 fő

/Nagy Jánosné,Tótfcpál Erzsi 
bet, Domokos Józaefné, 
Nagyné Molnár Rozália/

/Láng János/

/Sárkány líártonné/
/Kiss László/
/Kása ImrénéjPósa Sándorn
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Klinikai könyvtárba kihelyezett 1 fő /Dr.Korpássy Béláné/ 
könyvtáros /felsőfokon képzett/

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 emelkedett.

1 9 8 2. évben 179 munkanap
1983. " 3 ol "
1984. " 3 7 6 "

A 376 helyettesitő beállítása nélkül kiesett munkanapon kivül az 
év folyamán volt 2 8 3 olyan kiesett munkanap is, amelyre helyettesi
tőt sikerült alkalmazni. Mindezek ellenére a szakképzett dolgozóink 
kiesését a könyvtári munkavégzésben nem tudtuk zökkenők nélkül pótol
ni.

•

Létszámváltozások:
Meghalt: Hajdú István tud.munkatárs VIII.11.-én 
Eltávoztak: Hagy Edit tud.munkatárs VII.31-én,

Dr.Gyöngyösiné Hagy Erika főelőadó VII.31-én.
TJj munkatársak: Dr.Kárpáti Sándorné tud.munkatárs VIII.1-től

Fehér Irén előadó VIII.1-től.
Szakmai képesítés, továbbképzés:
Az egyéves "könyvtárkezelői tanfolyamot" eredményesen végezték el: 
a Központi Könyvtárból Dr. Hemcsók Jánosné, a hálózati könyvtárból 
Enyedi Zoltánná /Fogászati Klinika/
Láng János folytatta főiskolai tanulmányait.
Perez élné Zallár Ildikó megkezdte az ÉLTE Bölcsészettudományi Karán 
a kiegészítő "Információs Szak" végzését.
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 és szaktájékoztatási ismeretek” c. tárgy előadója volt.
Elismerés:
A könyvtári vezetés javaslata alapján a "törzsgárda jelvény arany 
fokozatát" Dr.Korpássy Béláné tud.munkatárs, az "ezüst fokozatot"
Kása Imréné hivatalsegéd nyerte el. A törzsgárda tagok sorába 
kerültek "oklevél" elismeréssel: Láng János, Nagyné Molnár Rozália, 
Tóthpál Erzsébet könyvtárosok és Kiss László fényképész.
Külföldi elismerésként különböző cimtárak és adattárak Dr.Zallár Andor 
életrajzi és működési adatait folyamatosan kérik és publikálják.

5. A szakirodalom beszerzése, az orvostudományi információval való 
ellátás szinten tartásának lehetősége
Folyamatosan romlik az Egyetem szakirodalmi ellátása, a beszerzé
sek egyre nehezebbé válnak.
A külföldi folyóiratok drágulását a változatlan költségvetési 
keretekkel kiegyenlíteni nem lehet. A folyóiratszámlák kiegyen- 
litése érdekében kényszerűségből az 1984 évben az Egyetem könyv
beszerzési keretét zárolni kellett.
Az intézetek és klinikák átérezve a nehézségeket minden felszaba
dítható egyéb osztott hitelkereteikkel a szakirodalom beszerzését 
támogatták.
Egyetemünk évről-évre csökkenő külföldi folyóiratainak további 
redukálási kényszere a jövőben is várható.
A szakirodalom szinten-tartása csak a hazai és külföldi forrás
ból beszerezhető, mikrokártyán ill. mikrofilmen kapható folyóira
tokkal lehetséges.
Egyetemünk számára azért létkérdés, hogy olvasó-másológépet 
/reader-printer/ szerezzünk be. A mikrokártyák és mikrofilmek 
felhasználása érdekében valamennyi szervezeti egységet mikro
film-olvasóval szükséges mielőbb felszerelni.

6 . A könyvtári állomány nyilvántartása, feldolgozása
Az Egyetem könyvtári állományának folyamatos feldolgozását si
került ez évben is napra-készen elvégezni.
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A Könyvtár központi katalógusai - mint a nélkülözhetetlen vissza
keresési aparátusok egyik fajtája - igen sok gyors tájékoztatásban 
nyújtottak segitséget. A könyvek és folyóiratok analitikus és szin
tetikus nyilvántartását valamint az állomány és érték nyilvántartását 
kiemelten kezeljük.

7 . Nemzetközi kapcsolatok, kiadványésere
A korábbi évek gyakorlatának megfelelően az eddig kialakított 
cserekapcsolatok megtartására törekedtünk.
•Egyetemünk kismonográfia-sorozata a Studia Medica kényszerű 
szüneteltetése hátrányosan befolyásolja csere-kapcsolataink ala
kulását.

8 . Olvasószolgálat
E részleg kiegyensúlyozott munkavégzését érthetően megzavarta 
Hajdú István olvasószolgálati csoportvezető váratlan, tragikus 
halála. A nagy tapasztalattal rendelkező orvosi könyvtáros kie
sését ̂ főleg a tájékoztatás és a kezdő könyvtárosok oktatása terén 
érezzük. A halálesettől függetlenül 1982 óta hiányolunk egy ol
vasószolgálati létszámot, kizárólagosan a hallgatók diploma-mun
kájához szükséges könyvtári információk közvetitése érdekében.
Az elmúlt évhez hasonlóan jelentősen növekszik az egyetemi, terü
leti és országos igény xerox-másolatok szolgáltatása iránt.
A könyvtárközi kölcsönzéseket feltételeinkhez mérten-erőnkön felül 
telj esitettük.
A szakmai központ /ÓIK/ "regionális elv betartásával" kapcsolatos 
felhívását sajnos nem veszik figyelembe s az ország legtávolabbi 
helyéről is hozzánk fordulnak kölcsönzési kérésekkel.

9 . Állományellenőrzés - hálózati munka
A Központi Könyvtár hálózatába 51 szervezeti egység tartozik.
A két évenként kötelező állományellenőrzéseket a klinikai és 
intézeti könyvtárakban az e célra engedélyezett egy fő könyvtá
ros képtelen lemaradás nélkül ellátni. Feltétlenül szükséges lesz 
átirányítással ezen feladatot még egy fő könyvtáros tevékenysé
gével támogatni, s ezzel a munka hatékonyságát elősegíteni.

A SZOTE könyvtári hálózatában az alábbi 8 szervezeti egység könyv
tárában végeztünk teljes állományra kiterjesztett ellenőrzést:
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1. Gyermekgyógyászati Klinika
2. Gyógyszerhatástani Intézet
3* Gyógyszertechnológiai Intézet 

. 4. Kórbonctani és Kórszövettani Intézet
5. Közegészségtani és Járványtani Intézet
6 . Líarxizmus-Leninizmus Intézet
7. Mikrobiológiai Intézet
8 . Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika

A fenti munka alkalmával 28.o38 db dokumentum került ellenőrzésre, 
5.l6o db-al több mint az 1 9 8 3. évben.

10. Különgyü.j temények
Különgyüjteményeink gyarapításában ez évben először nyilvántartás
ba került az egyetem végzős évfolyamának 145 db. diploma-munkája. 
Különgyüjteményeink fejlesztését a katasztrofális zsúfoltság szin
te lehetetlenné teszi. Ennek ellenére - egyetemi érdekeket figye
lembe véve - levelezőses kapcsolatot tartunk fenn Ováry Zoltán 
Profes’szorral /New fork/. Ováry Professzor felajánlotta Purjesz 
Zsigmond és Purjesz Béla professzorok diplomáit Egyetemünk ill. a 
Központi Könyvtár számára.

11. Szakirodalmi munkásság 1984. évben
1. ZALLÁR ANDOR

A Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika története.
= A Szegedi Orvostudományi Egyetem Szülészeti és Nőgyógyásza - 
ti Klinikájának az Egészségügyi Világszervezet Klinikai Kutató 
Központjának Évkönyve. 1978-1983.

Szeged, 1984. Szegedi Ny. 3o-49.p.
2. ZALLÁR ANDOR

The history of the Clinic of Gynaecology and Obstetrics.
= A Szegedi Orvostudományi Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati 
Klinikájának az Egészségügyi Világszervezet Klinikai Kutató 
Központjának Évkönyve. 1978-1983.

Szeged, 1984. Szegedi Ny. 51-63.p.
3. ZALLÁR ANDOR

Törekvések és indokok a SZOTS Központi Könyvtár fejlesztése 
érdekében. 1963-1983. Dokumentumgyűjtemény.
Szeged, 1984. CSZOTE Közp.Kvt. 168 p.]

" 4. ZALLÁR ANDOR
Hajdú István 1928-1984. [.Nekrológ ]

Szegedi Egyetem 2 2;lo,2 , 1984.
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5. ZALLÁR ANDORRövid beszámoló a Szegedi Orvostudományi Egyetem Központi 
Könyvtárának 1983. évi munkájáról.
Szeged, 1984. SZOT3 Közp.Kvt. Soksz.ll p.

6 . ZALLÁR ANDOR
A Szegedi Orvostudományi Egyetem Évkönyve 1 9 7 8/7 9-1 9 7 9/8 0 .
Szork ■
Szeged,* 1984. SZOTE,338 p.

7. ZALLÁR ANDOR
Egészségügyi-orvostudományi könyvtári hálózat, dél-alföldi 
régió.Kurrens külföldi folyóiratok lelőhelyjegyzéke. 1984. 
Szerk.: - Közreműködtek: Perczelné Zallár Ildikó,Domokos 
Józsefné,Tóthpál Erzsébet, Nagy Jánosné.
Szeged, 1984. OIK.Soksz. 51 p.

8 . ZALLÁR ANDOR
Petri Gábor: Gyászbeszédek és megemlékezések a Szegedi 
Orvostudományi Egyetemen. (Szerk.: - - )
Szeged, 1984. SZOTE Soksz. 82 p.

9. ZALLÁR ANDOR - PERCZELNÉ ZALLÁR ILDIKÓ
A Szegedi Orvostudományi Egyetem dolgozóinak szakirodalmi 

• munkássága az 1 9 7 8. és az 1 9 7 9. évben.
= SZOTE Évkönyve 1978/79-1979/8o.

Szeged, 1984. SZOTE 57-338.p.
/  lo. ZALLÁR ANDOR

Búcsú Hajdú István könyvtárostól a SZOTE Központi Könyvtár igazgatóhelyettesétől. [Nekrológ]
Az Orvosi Könyvtáros 24; 66-69, 1984.

12. Egyetemi és könyvtári kiadványok
a/ Ez évben a Szegedi Nyomdánál elkészült az egyetemi Évkönyv 

1 9 7 8/7 9-1 9 7 9/8 0 . tanévi kötete. Az összevont Évkönyv tar
talmazza az Egyetemen dolgozók 1978. és az 1 9 7 9. évi szak- 
irodalmi munkásságának mutatókkal ellátott bibliográfiáját 
is.

b/ Elkészítettük az Új külföldi könyvek jegyzéke 1983. évi 
beszerzések. (Szeged, 1984. SZOTE Soksz. 5o p.) c. rend
szeresített könyvtári kiadványt. A tárgymutatóval ellátott 
gyorstájékoztató az egyetem külföldi könyvbeszerzéseit tar
talmazza.
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V. A KÖZPONTI KÖNYVTÁR FEJLESZTÉSETEK LEHETŐSÉGE ÉS MÓDJA
A. Kiemelten kezelendő, sürgősen megvalósítandó feladatok

1. Hallgatói olvasóterem. A. Hugonnai Kollégium kiköltözte
tése révén a Műhelyépületben felajánlott helyiség össze- 
kapcsolása a Könyvtár olvasószolgálati területével.

2. Raktári területek kialakítása a Könyvtár pincéiben.
/Rektor 72-6/1982.O.E.sz. 1982. május 19-én kelt utasítása/ 
Eddig nem lett végrehajtva.
A raktári területek kialakítása után azonnal segíteni tud
nánk a legzsúfoltabb szervezeti egységek könyvtárain.

3. A Kötészet visszahelyezése könyvtári keretekbe.
4. ¿¡gyetemi érdekekre való tekintettel a Könyvtári létszámot 

az uj feladatok arányában "központi bértartalékok" terhére 
sürgősen növelni kellene.

B. Távlati fejlesztési feladatok
A Rektor utasítására az egyetem tanulmánytervet készíttetett 
á Központi Könyvtár átalakításáról és toldalék-épülettel való 
bővítéséről.
A tervek közel 2oo.ooo.-Pt-ért elkészültek 1984. márciusában. 
Az átalakítások a felújítási költségből, szintenkénti beüte- 
mezéssel megvalósithatók. (1985-ben a pincék; 1986-ban a föld
szint 1987-ben az I.emelet.) Ennek elindítása kizárólagosan 
csak a fenntartó azaz az Egyetem akaratától függ. /3 .0 0 0.0 0 0.- 
A Központi Könyvtár bővitése /toldaléképület/ beruházási tétel 
2 0 /0 -0 3 tartalékképzéssel 27.0 0 0.0 0 0.-Ft. E kérdést az Eü.Min.- 
hoz kellene mielőbb felterjeszteni.

VI. ÖSSZEGEZÉS
A Központi Könyvtár működésére jellemző 1982-1983-1984. évi leg
fontosabb adatok és a könyvtári tevékenységet bemutató rövid is
mertetések alapján ez alkalommal is megállapítható:

a/ Az évről-évre nehezedő gazdasági és működési feltételek 
ellenére a Könyvtár 1984. évben is kielégítően ellátta 
információt beszerző, feldolgozó és közvetítő feladatait.
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b/ A Központi Könyvtárt több mint két évtizede a fenntartó 
nem fejleszti folyamatosan. Ebből következik, hogy a könyv
tári tevékenység jelenlegi keretek között nem bővithető, 
fokozható.

°/ Ha abból indulunk ki, hogy a könyvtárt mint információ 
közvetitő apparátust az Egyetem a jövőben is munkaeszköz
ként kivánja használni, elvárható, hogy a fejlesztést - saját 
érdekében - évtizedekig ne vonja meg a Könyvtártól.

Szeged, 1985. február

/Dr.Zallár Andor/ 
igazgató


