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1. A KÖZPONTI KÖNYVTÁR FELADATAI
A Központi Könyvtár tudományos, felsőoktatási, országos 
feladatkörű szakkönyvtár, az egyetemi intézetek, klinikák 
és egyéb szervezeti egységek könyvtárának /31 egység/ 
hálózati központja, az egészségügyi-orvostudományi könyv
tári hálózat alközpontja. E minőségében az 1987. évben - 
nehézségek ellenére is - kielégítően ellátta kiemelten 
fontos feladatait.

II. AZ ÉV LEGFONTOSABB ESEMÉNYEI
1. Az országos orvostudományi könyvtári hálózat keretében 

benyújtott OTKA-pályázatot elnyertük. Ennek alapján 1 db 
VARYTER AT típusú számítógépet kaptunk, melyhez 4o Mb-os, 
kibővített Winchestert kértünk. A számítógép ára 466.ooo.- 
Ft, a Winchester bővítés 185.ooo.- Ft.

2. Az elnyert OTKA-pályázat alapján egyetemünk azonnal meg
rendelte a Postánál az asszinkron adathálózati állomást 
külföldi adatbázishoz kapcsolódás céljából. /MEDLINE/

3. Az év folyamán az MTA Soros-Alapítványnál sikerült pá
lyázat útján egy Ránk lo25 tip. xeroxot kapni. A 154.293,- 
Ft értékben átvett gép másolási gondjainkat enyhítette.

4. A Szegedi Posta lehetővé tette a Könyvtár elavult 2/6-os 
telefonközpontjának cserejet, modernebb központ felszere
lését .

5. Az Egészségügyi Minisztérium május hó l-től a felsőfokú 
feladataink (számítógépes tájékoztatás) bővülése miatt
az on-line kapcsolathoz 1 fő egyéb diplomás, kutatói kulcs
számú új státust biztosított.

6 . Az év folyamán a Központi Könyvtár és az Egyetem Könyv
tári Tanácsa ismételten kérte a Központi Könyvtár fejlesz
tését .
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A Rektori Tanács december 7-én tartott ülésén a fejlesztés 
lehetséges fázisairól határozatot hozott.

a/ A Könyvtár alagsorában az eddig eredmény nélkül igé
nyelt területeket 1987. december 31-ig ki kell üríte
ni és a Központi Könyvtár részére átadni.
Az átadott területeket (volt textil-raktár) könyv 
raktározás céljaira át kell alakítani.

b/ A Könyvtár épületben lévő egyéb pince-részeket tel
jes felújítással használható területekké kell átala
kítani.

c/ A selejtezést gyorsítani kell, raktári célra kell beren
dezni minden lehetséges területet.

7. A két és fél évtizede könyvtári elhelyezésben működő 
könyvkötészetet május hó végén elköltöztették. A felszaba
dult helyiségek lehetőséget nyújtottak az egyetemtörténeti 
különgyűjtemények korszerű elhelyezésére és egy szerény 
méretű raktárrész kialakítására.
A különgyűjtemények között kerültek elhelyezésre a Szent- 
Györgyi Gyűjtemény dokumentumai és tárgyai.

8 . (Jelentős mértékben javult a Központi Könyvtár dolgozóinak 
bér és jutalmazási helyzete.
Az április 1-től hatálybalépő felsőoktatási bérrendezés so
rán 6.3oo.-Ft-ot az évi rendes béremelésnél 355o.-Ft és 
belső átcsoportosításból 5.ooo.-Ft bértömeget sikerült szét
osztani. /Összesen 14.73o.-Ft/ Az egyetemnél kialakított 
Intézeti Decentralizált Bérgazdálkodás lehetőséget nyúj
tott arra, hogy ez évben lo5.ooo.-Ft jutalmat, átlagban 
mindenkinek a tizenharmadik havi fizetést tudtuk biztosítani

9. Szent-Györgyi Albert nevének felvételéhez igen sok Szent- 
Györgyiről szóló közleménnyel, kiállítással és a Szent-Györ- 
gyi Gyűjtemény kialakításával járultunk hozzá.

lo. Május 28-án Szegeden, ismét Könyvtárunkban tartottuk a régió 
nális munkaértekezletet az 1988. évi tőkés periodikák rende
lésével kapcsolatban.
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III. A KÖZPONTI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSÉRE JELLEMZŐ SZÁMADATTIk

1985 1986 1987

10.213.861.- 11.161.995.- 14.131.215.- Ft

2.897
4.

164

337.- 
981 db 
914 db 
655 db

Állománygyarapításra elköltve
Fenti összegből egyéb hitelre /MTA,ETT,KK/
Állománynövekedés
Állományból törlés
Egyetemi összállomány
Időszaki kiadványok /címek/ száma
Nemzetközi kapcsolatok /kiadványcsere/
Beiratkozott olvasók száma 1
Könyvtárlátogatók száma 36 /napi átlag/
Kölcsönzők száma 14
Kölcsönzött kötetek száma 17
Könyvtárközi kölcsönzés 2
Irodalomkutatás: témák száma tételek száma
Xerox másolat
Állományellenőrzés:hálózati könyvtárakban ellenőrzött kötetek száma
Könyvtári hasznos alap- terület
Raktári polcok hossza
Olvasótermi ülőhelyek száma
IV. A KÖNYVTÁRI MUNKATERÜLETEKRŐL, TEVÉKENYSf RFkRfii

A Rektori Tanács a Központi Könyvtár komplex fejlesztése 
érdekében hozott decemberi határozatai 1988. évben fognak me 
valósulni .

l.oo5 db
91 db

.734 fő

.114 fő 118 fő

.457 fő

.391 db

.669 db
12 db 134 db

.949.344.- 
5.o21 db 
817 db 

168.859 db
l.o76 db

87 db
1.798 fő
35.984 fő 117 fő
15.216 fő
18.816 db
2.855 db

15 db 379 db

15
5 db 

.6o3 db
458 m2 
,948 m 
5o db

9 db 
13.541 db

491 m2 
2 . o2o m 

7o db

4.042.164.- Ft 
5.374 db 
869 db 

173.364 db
1.o65 db

94 db
1.926 fő

42 . ol1 fő 137 fő
16 . o27 fő
18.243 db
2.572 db

17 db 488 db
142.828 db 145.932 db 14o.677 db

9 db 
2 1 .1o8 db

491 m2 
2 . o2o m 

7o db
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Az informatikai infrastruktúra javítását az Egyetem a gaz
dasági nehézségek ellenére kiemelten kívánja kezelni.
A határozatok végrehajtása után alapvetően javulni fog a 
katasztrofális raktározási helyzet, a különgyűjtemények 
tárolása a könyvtári dolgozók munkafeltételei.
A raktári területek javítása lehetővé fogja tenni, hogy az 
intézeti és klinikai könyvtárakat is tehermentesítsük, feles
leges könyvtári anyagok átvételével. 2

Szakmai felszerelés, berendezés avarannrláqp
1 db VARYTER AT számítógép 466 . ooo . - Ft.
1 db Winchester-bővítés 185.ooo.- Ft.
1 db Robotron írógép 49.4oo . - Ft.
1 db írógép csatoló egység 1 2 .5oo.- Ft.
1 db Commodore lool-es floppy 85.ooo.- Ft.
2 db Interface 27.8oo.- Ft.

2o db Floppydisk 7.ooo.- Ft.
4 db íróasztal 22.54o.- Ft.
5 db Könyvpolc 22.38o.- Ft.
2 db Szék 1.14o.- Ft.
2 db Középszőnyeg 8 .5oo . - Ft.

887.26o.- Ft.
2. Költségvetés, gazdasági helyzet

A Központi Könyvtár az év folyamán szakirodalom beszerzésére 
14.131.215.-Ft-ot költött el.
Ezen összegből 4.o42.164.-Ft egyéb hitelekből /MTA,ETT,KK 
stb./ került felhasználásra. Az Egyetem részére igt̂ n sok 
gondot jelentenek a szakfolyóiratok drágulása és a drágulás
sal nem arányos költségvetési keretek. 1987. évben a költ
ségvetési előirányzat csupán 6 .3oo.ooo.-Ft-ot biztosított



Az Egészségügyi Minisztérium a folyóiratok áremelkedésén fedezé
sére egyszeri jelleggel 2 millió Ft pótelőirányzatot biztosított.

3. Személyi ügyek: létszám, képesítés, továbbképzés, oktatás, 
elismerések
II/8 . alatt már említettük, hogy ez évben jelentős mérték
ben javult a könyvtári dolgozók illetménye, anyagi elismerése. 
II/5. alatt beszámoltunk az év folyamán kapott új státusról.

A Központi Könyvtár dolgozói létszáma:
Felsőfokon képzett könyvtáros 4 fő

Egyetemet ill. főiskolátvégzett könyvtáros szakképzettség nélkül 3 fő
Könyvtáros /könyvtárkezelőiképzettséggel/ 4 fő
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Ügyintéző /könyvtárosi képzettség nélkül/ 3 fő
Adminisztrátor /alapfokúkönyvtárosi képzettséggel 1 fő
Fényképész, xerografus 1 fő
Hivatalsegéd 2 fő
Szerződéses részfoglalkozás 4 fő

22 fő
1987. okt. 1 — tol elkészítettük az uj munkaköri leírásokat és az 
új csoportvezetői megbizatásokat.
A betegség és egyéb okok miatt kiesett munkanapok száma elmúlt 
évhez viszonyítva csökkent

1983 évben 284 munkanap
1986 évben 438 "
1987 évben 213 "

/Dr.Zallár Andor,Dr.Kárpáti Sándorné,Perczelné Zallár Ildikó,Németh Borbála/

/Dr.Nemcsók Jánosné , Veresrié Dékány Mária,Nemes Csaba/
/Nagy Jánosné,Róka Lilla, Hollósiné Szabó Zsuzsa,Benke Judit/
/Nemesvári Zoltánná,Földesiné Vajda Éva, Lévay György/
/Sárkány Mártonná/
/Kiss László/
/Kása Imréné,Pósa Sándorné/
/Dékány Zsuzsa, Kovács Antalné, Dr.Lehel Pálné,Dr.Szabó Tibor/
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L é t s z á m v á l t o z á s :
Eltávozott Forrás Lászlóné tud.munkatárs I.l-én.
Nyugállományba vonult Dr.Korpássy Béláné tud.munkatárs I.31-én.
Új munkatársak: Lévay György II.12-től

Nemesvári Zoltánná IV. 21-től 
Földesiné Vajda Éva VII.1-től 
Nemes Csaba VII.1-től

Szakmai képesítés, továbbképzés:
A helybeli Somogyi Könyvtár kereteiben működő könyvtárkeze lő  

tanfolyamot elvégezte: Hollósiné Szabó Zsuzsa, és Benke Judit.
Könyvtárszakos kiegészítő főiskolai tanulmányokat folytat:

D r .Nemcsók Jánosné, és Veresné Dékány Mária 
Oktató munka:
Dr.Zallár Andor a helybeli könyvtárkezelő tanfolyamon "Szaktájékoz 
tatás" c. tárgy előadója volt.
A Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Könyvtári Tanszéke a nyár 
folyamán két nappali tagozatos és egy fő levelező hallgató könyv
tári gyakorlat tartására könyvtárunkat kérte fel.
A gyakorlatvezető Dr.Zallár Andor volt.
Elismerés:
Németh Borbála a t ö r z s g á r d a t a g s á g  bronz f o k o z a t á t  kapta.

4. A könyvtári állomány gyarapítása és aoasztása
A szakfolyóiratok és könyvek beszerzése évről-évre kilátás
talanabb helyzetbe kerül.
A stagnáló költségvetés az évi beszerzések 5o %-ára elegendő 
A beszerzéseknél változatlanul igen jelentős értéket jelent 
a kötelespéldányok folyamatos beérkezése. Ezek közül különö
sen a könyvárusi forgalomba nem kerülő művek teszik gyara
pításunkat értékesebbé.
Az intézeti és klinikai könyvtárakban a tervbe vett "profil- 
tisztítás"-t a felesleges, elavult művek kivonását az év 
őszén megkezdtük.
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Más területekről e célból létszámétirányítással adtunk segít
séget a munka végzéséhez.
A folyamatos munkavégzéshez az állandó létszám szorgalmazá
sát létszámigényeink között szerepeltetni fogjuk.

5. A könyvtári állomány nyilvántartása, feldolgozása
Az előző évekhez hasonlóan változatlanul biztosítani tudtuk 
a beszerzett művek pénzügyileg és szakmailag napra-kész fel
dolgozását .
Az elmúlt év január 1-től való áttérés az új bibliográfiai 
leírási és besorolási szabványcsalád használatára nem jelen
tett különösebb zökkenőket.

6 . Állományellenőrzés - hálózati munka
A Központi Könyvtár hálózatában 9 könyvtárban végeztük el a 
rendelkezés szerinti kötelező állományellenőrzést.

II.sz. Belgyógyászati Klinika 
Gyógyszerészi Vegytani Intézet 
Hugonnai Kollégium 
Kórélettani Intézet 
Semmelweis Kollégium 
Biokémiai Intézet 
Bőrgyógyászati Klinika 
Ideg- és Elmegyógyászati Klinika

Az ellenőrzött könyv- és folyóiratkötetek száma 21.1o8 db.
A hálózati munka fontosságával és a feladat nagyságával nem 
arányos a létszám. E téren feltétlenül szorgalmaznunk kell a 
csoport létszámának emeleset, egy uj status megszerzését 
Jelenleyi létszámfeltétellel a rendelet szerinti két évenkénti 
ellenőrzéseket a 173.364 egység egyetemi állományra való tekin
tettel elvégezni nem lehet.

7. Olvasószolgálat
Az elmúlt év őszén megnyitott "hallgatói olvasóterem" és az
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év közben lehetővé tett intézkedés, mely értelmében a nagy 
olvasóterem 5o %-át a hallgatók korlátozás nélkül használ
hatják - nem járt az elvárható igénybevétellel. A széleskörű 
propaganda, a szakdolgozati kötelezettség ellenére a magyar 
hallgatók nem veszik kellő mértékben igénybe az olvasóter
meket. Az angol-nyelvű képzésben tanuló külföldi hallgatók 
érdeklődése és látogatásai viszont a várakozáson felülinek 
mutatkoztak. Ezért az angol-nyelvű tájékoztatás kérdésében 
alapvető megoldás kérdését nem halogathatjuk.
Az egyetemi és területen dolgozó kutatók információs igénye
it az új xerox-gép beérkezésével gyorsabban tudjuk kielégí
teni .

8. Nemzetközi kapcsolatok, k i a d v á n y c s e r e
K i a d v á n y c s e r e  tekintetében j e l e n t ő s  v á l t o z á s t  e r e dményezett,  
hogy e g y e t e m ü n k  idegennyelvű k i a d v á n y á t  a "Studia Medica 
S z e g e d i n e n s i s " - t  sikerült f o l y t a t ó l a g o s a n  kiadatni.
Ennek segítségével az eddigi, egyoldalúvá vált kapcsolata
inkat ismét aktivizálhatjuk és kedvező cserekapcsolatokat
l é t e s í t h e t n é n k .

9. K ü l ö n g y ú j t e m é n y e k
A különgyűjteményeinket sikerült egy kimondottan e célra át
alakított helyiségben elhelyezni. Az "egyetemi pályamunkák" a 
"szakdolgozatok" az "egyetemtörténeti dokumentumok", az "egye
temi dolgozók szakirodalmi munkássága" a "Szent-Györgyi gyűj
temény" megfelelő tárolása ezzel megoldást talált.
A "múzeumi gondolat" megvalósítását a továbbiakban is szor
galmazzuk az illetékeseknél.
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lo. Szakirodalmi munkásság 1987.
Beszélgetés Szent-Györgyi Albertról ZALLÁR ANDORRAL és SZABÓ TIBORRAL.=Montskó É.: Sejtjeiben hordozta a demokratizmust.Magyar Nemzet 5o: 293,lo,1987.dec».12.
PERCZELNÉ ZALLÁR ILDIKÓ - HERPAINÉ FARKAS M. - RÓKA LILLA Korosztályom beszédmódja. /Szép Szó KISZ Pályázat/ Szeged, 1987. /15/ p./Díjnyertes pályamunka./
SZABÓ TIBORAz egyetemalapítók" emléktáblája.Délmagyarország, 77: 8,6,1987. jan. lo.
SZABÓ TIBORGyermekialu-kezdeményezés Szegeden.Délmagyarország, 77: 227,8,1987.szept. 26.
SZABÓ TIBOR

Vass Mátyás és az Alföldi Tani tó-egylet./Szegedi Akadémiai Bizottság. Pályázat./Szeged, 1987. 73 p.
SZABÓ TIBORVolt egyszer egy tanító. (Vass Mátyás)Délmagyarország 77: 5o,7, 1987. febr. 28.
SZABÓ TIBOR - ZALLÁR ANDOR

Albert Szent-Györgyi in Szeged. (Permanent exhibition) Studia Medica Szegedinensia. Tóm. 11.Szened, 1987. Szegedi Ny. 35-48.p.
SZABÓ TIBOR - ZALLÁR ANDOR
In memóriám Szent-Györgyi Albert (1893 szept 16- 1986. okt. 22.) -Felsőokt.Szle 36: 4, 243-244,1987.

SZABÓ TIBOR - ZALLÁR ANDORMeg kell tanulnunk boldognak lenni 
Szent-Györgyi Albert előadása Gyopárosf iirdőn Békés megyei Népújság 1987. nov. 17.

SZABÓ TIBOR - ZALLÁR ANDORSzent-Györgyi Albert háborúellenes könyve (Szent-Györgyi , A. : What Next?! (És most?!)
New York, 1971. Phylosophical Library)(Könyvismertetés) 1-7.rész.

Szegedi Egyetem 25: lo-16.sz.: 1987. szept.11-dec.16.
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SZABÓ TIBOR - ZALLÁR ANDOR
Szent-Györgyi Albert a Lónyay utcai Református Főgimnázium öregdiák találkozóján.Confessio 11: 1, 78-82, 1987.

SZABÓ TIBOR - ZALLÁR ANDORDr.Szent-Györgyi Albert, a Rector Magnificus.Felsőokt.Szle 36: 4, 245-25o, 1987.
SZABÓ TIBOR - ZALLÁR ANDORSzent-Györgyi Albert és a Szegedi Egyetem.
Élet és T u d o m á n y  42: 5o, 1576-1578,1987.
SZABÓ TIBOR - ZALLÁR ANDORSzent-Györgyi Albertre emlékezünk.Theologiai Szle. 3o: 4, 244-245, 1987.
ZALLÁR ANDORIn commemoration of Albert Szent-Györgyi.In memóriám Albert Szent-Györgyi. Ed.: - - /Studia Medica Szegedinensia Tom. 11./Szeged, 1987. Szegedi Ny. 48 p.
ZALLÁR ANDOR - ORMOS JENŐ
Nyolcvan éve született és huszonöt éve hunyt el Korpássy Béla professzor.Orv.Hetil. 128: 16, 848-849, 1987.

ZALLÁR ANDOR - SZABÓ TIBOR
Névadó: Szent-Györgyi. A világhírű tudósról nevezik el a Szegedi Orvostudományi Egyetemet.Vasárnapi Hírek 3: 49. 5, 1987. dec. 7.

ZALLÁR ANDOR - SZABÓ TIBORSzent-Györgyi emlékülés Szegeden.Magy.Tud. 32: 7-8, 635-636, 1987.
ZALLÁR ANDOR - TAKÁTS ISTVÁN ifj.Jancsó Miklós emléke.Orv.Hetil. 128: 12, 645-646, 1987.
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11. Egyéb tevékenység
a/ Az elmúlt évben elkészített "Szent-Györgyi Albert

Szegeden" c. állandó kiállítást sikerrel mutattuk be: 
december lo -én a Szegedi Nemzeti Színházban, az 
egyetem névfelvételi díszünnepsége alkalmával és decem
ber 11.-én az Oktatási épületben a tudományos ülés 
alkalmából.

b/ A "Szent-Györgyi Albert" névfelvételi ünnepségekre
való tekintettel a Könyvtár lépcsőházában kialakított 
tárolókban "Szent-Györgyi és az egyetem" c. kiállí
tást rendeztük.

12. Egyetemi és könyvtári kiadványok
a/ Ez év decemberére a Könyvtár gondozásában sikeresen 

elkészült az egyetem kismonográfia-sorozatának újabb 
kötete: Studia Medica Szegedinensia. Tóm. 11.
In commemoration of Albert Szent-Györgyi. In memóriám 
Albert Szent-Györgyi. Ed.: Andor Zallár 

Szeged, 1987. Szegedi Ny. 48 p.
b/ Elkészítettük a SZOTE Évkönyv 1982/83. tanévi kötetét.

Az Évkönyv tartalmazza az egyetemi dolgozók 1982. évi 
szakirodalmi munkásságának bibliográfiáját is. Meg
jelenése 1988. évben várható.

c/ Elkészültek a rendszeresen megjelenő könyvtári kiadványok. 
Rövid beszámoló a Központi Könyvtár 1986. évi munká
járól.
(Összeáll.: Zallár Andor) Szeged, 1987. SZOTE Közp.
Kvt. 14 p.
Uj külföldi könyvek jegyzéke. 1986. évi beszerzések. 
(Szeged, 1987. SZOTE Soksz. 44,3,p.)
A tárgymutatóval ellátott gyorstájékoztató az egyetem 
külföldi könyvbeszerzéseit tartalmazza.
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V. ÖSSZEGEZÉS
A Központi Könyvtár működésére jellemző 1985-1986-1987 
évi legfontosabb adatok és a könyvtári tevékenységeket 
bemutató rövid ismertetések alapján megállapítható:

a/ A nehéz gazdasági helyzet ellenére sikerült: a leg
szükségesebb szakirodalmat beszerezni az egyetem 
számára; alapvetően javítani a könyvtári dolgozók 
illetményét: szakmai felszerelések területén jelen
tős fejlesztést elérni.

b/ Alapvető fordulatot jelent az egyetem vezetésének az 
informatikai infrastruktúra javításával kapcsolatos 
határozott szándéka és akarata, mely egy várt,de
nem remélt szakaszt fog nyitni a Központi Könyvtár 
életében.

Szeged, 1988. március

/Dr.Zallár Andor/ 
igazgató


