A Zentai Gimnázium könyvtáráról
Nyitva tartás: minden iskolai munkanapon
délelőtti váltás : 7,20 - 13,20
délutáni váltás : 13,20 - 19,20

Terület és felszerelés:

Az iskola könyvtárának területe 105 m2. Az
állománnyal egy helyiségben található a
hagyományos
és
az
elektronikus
olvasóterem.

Egy kisebb helyiségben kapott helyet a
prézens állomány (olvasótermi kézikönyvek lexikonok,
enciklopédiák,
szótárak,
bibliográfiák), az időszaki kiadványok, a nem
nyomtatott könyvtári anyag, a régi gimnáziumi
könyvállomány, és
ez a könyvtáros
munkaterülete is.

Elektronikus felszerelés :

Az
oktatás
és nevelés
korszerűsítése
szempontjából
lényeges,
hogy,
három
internettel ellátott számítógéppel rendelkezik a
könyvtár, 2015-óta vezeték nélküli internet
használatára is van lehetőseg.

Az elektronikus adatbázis elérhetősége
A Szirén Integrált Könyvtári Rendszer segítségével hálózaton keresztül helyi és
körzeti/területi könyvtárakkal is kapcsolatot tudunk tartani/teremteni. A program
az azt használó könyvtárak egymás közötti elérhetőségét is lehetővé teszi
hálózaton keresztül. A több szempont szerinti keresés az elektronikus katalógus
segítségével valósul meg. Az elektronikus katalógus felöleli mindhárom iskola
állományát. E katalógus megtalálható az iskola honlapján és más Szirént
használó könyvtár honlapján is.
Az iskola honlapjáról elérhető elektronikus katalógus :
http://www.gimnazija-senta.rs/hu/p/10/2014_11_20_Sziren-online.html
A katalogizálás folyamatban van (Jelenleg - 2016 tavasza- : a 14000 gimnáziumi
könyvvel és a két szakiskola állományával együtt összesen több mint 22000
könyv adata áll a felhasználók rendelkezésére).
Az iskolai könyvtár elektronikus katalógusának felhasználói utasítása elérhető az
iskola honlapjáról (a könyvtári felületen, az Információk című rovatban)
http://www.gimnazija-senta.rs/hu/p/19/2015_01_02_Letolthetodokumentumok.html/2

Könyvtári felület az iskola új honlapján
Tartalmazza a következő ravatokat:







Új könyvek : új szerb és magyar nyelvű 2011 óta beszerzett könyvek
bemutatója
Bejegyzések : a könyvtári-művelődési tevekénységre vonatkozó információk
Linkek : a jelentős bibliográfiai- és teljes szővegű adatbázisokhoz
Évkönyvek : Az iskola krónikája: 1990-től 2006-ig, és az azóta folyamatosan
követett aktuális események
Információk – különböző letölthető dokumentumok
A könyvtárról : a könyvtárunk szolgáltatásainak és történelmének bemutatója

A könyvtári állomány
2015 decemberében a gimnáziumi állományba vett
könyvek száma: 17406. Ehhez hozzátartozik a másik
két iskola állománya : A Közgazdasági és
Kereskedelmi Iskola és az Egészségügyi Középiskola
állománya 8385 könyvet tartalmaz, ami azt jelenti,
hogy az egész állomány több mint 25000 könyvből
áll. Mindhárom iskola tanulói használják az egész
állományt.

A szakrendi elhelyezés az Egyetemes Tizedes Osztályozás –
az ETO alapján történik, és szabadpolcos rendszert
alkalmazunk.

Az ETO szemléltetése
Az
időszaki
kiadványok
közül
künyvtárunkban
megtalálható a bekötött Gea, az Astronomija, a
Nacionalna Geografija és az Új Kép, s még néhány
olyan időszaki kiadvány, melyek évente jelennek meg. A
nem nyomtatott könyvtári anyag részét képezik a
különböző hangfelvételek, filmek, CD-k, DVD-k és
videokazetták, valamint a térképészethez tartozó dolgok.
Kézi könyvek állománya

Az elavult állomány leltárból való törlésével párhuzamosan
folyik
az
állománygyarapítás.
Elsősorban
szakkönyveket és kézikönyveket szerzünk be,
különösen figyelve a tanulók olvasási
igényére, folyamatosan gyarapítjuk az
állományt pl.: bestsellerekkel vagy
népszerű
pszichológiai
szakkönyvekkel.
Mindezt
az
IFLA/UNESCO
szabályzatának
megfelelően végezzük.

Művelődési tevékenységek

A zEtna elektronikus folyóirat és kiadóval való közreműködésnek köszönhetően,
minden évben résztveszünk a zEtna fesztiválon. Más zEtna irodalmi
projektekhez is csatlakozunk, amelyek lehetővé teszik szerb és magyar írók
vendéglátogatását.

Az irodalmi jubileumok alkalmából a könyvtárban művelődési programokat
szervezünk, amelyek a létrehozását a tanulók komoly munkája, kreativitása és
sokoldalúsága teszi lehetővé.
Nušić jubileuma 2014-ben:
színpadi fellépés ; Dante és
Bokaccio jubileuma 2015-ben:
tanulói prezentációk

A programok résztvevői leggyakrabban a tanulók, néha a tanárok is.
A képen: 2013/14 tanév: Cvetković Nada - matematikatanár,
Bicok Beata – szerbtanár és Losonc Kinga – zenetanár

Szavalás és klasszikus zene együttes hallgatása az
olvasóteremben : A költészet világnapja alkalmából

Különgyűjteményeink : A Gimnázium régi állománya

A régi gimnáziumi könyvállománynak, amely
a Gimnázium megalakulásakor 1876-ben jött
létre, és amely a békebeli időszakban
gyarapodott, de a viharos esemenyek, főleg
a két világháború folyamán, széthordták és
elszegényítették, jelenleg csak egy része
szerepel a Gimnáziumban.

A hátramaradt „régi álományt” az iskolai
könyvtárban csak részben leltározták az
1957-ben kialakított leltári könyvekben. Az
állomány legnagyobb része magyar nyelvű,
a 19. század első és második feleből,
valamint a 20. század első feléből származó
könyvek alkotják, a szerb nyelvű könyvek
pedig a 19. század utolsó hányadából
(1896-ik év után) valók.

A 20. század 60-as évei végén, vagy a 70es évek kezdetén az állománynak egy részét
átvitték a Városi Könyvtárba. Ezért oda
kerültek a legértékesebb kiadványok,
amelyekkel a régi gimnáziumi könyvtár
rendelkezett a második világháború után.

Az utolsó évtizedben a könyvtárunkban
sikerült elkülöníteni az ú.n. régi állományt
az aktuális állományból. Pillanatnyilag folyik
a legrégebbi magyar és szerb nyelvű
könyvritkaságok
azonosítása
és
elkülönítése.

А régiségek gimnáziumi gyűjteménye
A könyvtárban 2011- től szerepel még egy különleges gyűjtemény: a régiségek
gyűjteménye, amely szintén a Gimnázium hagyatékának a része. Egyes
kiállítási tárgyok, mint például egy mamutfog darabja, az egykori gimnáziumi
múzeumból származik. A többi nagy művelődesi értékű tárgyat, mint például a
bronzkori lándzsát, a tanulók gyüjtötték össze
Marković Milutin
történelemtanárral együtt.

A kiállítás kezdeményezője és szerzője iskolánk volt tanulója, a régész Raško
Ramadanski, aki szerint a jelentős eredeti kiállítási tárgyak közé tartazik a
későantik amforácska is. A gyűjtemény tartalmazza még a rézkori edények
utánzatait, amelyeket régebben a zentai Városi múzeum engedett át a
Gimnáziumnak. A gyűjteményben látható még néhány különböző néprajzi tárgy
is.
Ide soroljuk még a „National Cash Register” nevű, a 20. század első feléből
származó, dekoratív ornamentummal keretezett kasszát, melyet az iskola
udvarában találtak.

A régiségek gyűjteményének szakismeretetőjét Raško Ramadanski dolgozta ki,
amelyhez könyvtárunk szerb nyelvű bemutatójában férhetünk hozzá

Könyvtárunk törtenete

A
községi
négyosztályos
algimnázium
megalakulásákor, 1876 - ben, a polgári iskola
épületében – az akkori Árpád- és Deák utca sarkán,
könyvtár is volt. (Dobos 1998,15)

A polgári iskola épülete, 1870 (Dobos 1998, 12)

Kezdetben két részből állt: tanári- és ifjúsági
könyvtárból. A tanári könyvtár még 1870- ben a
polgári iskola kerein belül alakult meg, ezt az
állományt később a Gimnázium átvette. Az állomány,
melynek alapja Majoros István adománya volt (74
könyv, található közöttük XVI-XIX. századi kiadású
is), a jövőben tovább gyarapodott, részben
ajándékozott
könyvek,
részben
vásárlás
útján.(1998,44)
Az ifjúsági könyvtár pecsétje

Az új, külön bejáratú emeletes épület (a földszinten
posta, az emeleten a gimnázium található) építéséről
szóló határozat említi a könyvtárt is. Az épület
tervét 1883-ban mutatták be a Városi Tanácsnak, és
már 1885 áprilisában elkezdődőt a tanítás az új
épületben.

A Zenta Községi Gymnásium épülete (1998, 16)

1886-ban a könyvtár és az iskolai múzeum új berendezést kap.
Dobos János adatai szerint ekkor a könyvtár tíz
könyvszekrénnyel rendelkezett,
mivel a könyvadományok
kivételesen gazdagak voltak. Csak a becskereki ügyvéd, Sinkay
János hagyatékából a Gimnázium 857 könyvet kapott. A
múzeumi tanteremben álló nagyméretű üvegezett szekrényekbe
ásványok, kőzetek, kitömött állatok, fizikai tanszerek, emberi
csontváz és különféle vegyszerek voltak elhelyezve. Az intézet
hivatalos neve Zenta Községi Gymnásium volt. (1998,16-18,26)
A régi állományunk kiálítása

A könyvtárszak történelme című cikkben, amely
1968–ban a Zenta monográfia füzetek keretében
jelent meg, Erdélyi István közli, hogy a század
végén a könyvtárunkban több mint hétezer
könyv volt. Erdélyi számára a Bács-Bodrog
vármegye című monográfia szolgált forrásként.
(Borovszky 1910?, idézi Erdélyi [1968, 30])
Ornamentummal ellátot művészi könyvkötés

1900-1920 között az iskola hivatalos neve A Zentai
Államilag Segélyzett Községi Főgimnázium. 1900
szeptemberében iratkoztak be az első nyolcadikosok.

A Főgimnázium tanári könyvtárának a pecsétje

1890-ben a városi képviselő-testület határozatot
hozott arra vonatkozóan, hogy a gimnáziumot
még egy emelettel kibővítik. „Аz épület
főfolyosójára nyílt a földszinten balra a
könyvtár, a tanári szoba, a szülők
fogadószobája és a filológiai múzeum...”(1998,
29)
Az iskolai épület homlokzata 1907- ben (1998, 27)

Az 1908- ban megtartott londoni kiállításon az epület tervét aranyéremmel jutalmazták.
1910 májusában az intézményt átadták rendeltetésének.
Megállapíthatjuk, hogy már az akkori könyvtárt is a földszintre tervezték, amely
össszhangban van a jelenlegi szabvánnyal. Sajnálatos módon napjainkban, a 21. század
elején a könyvtár a második emeleten található.
Dobos János a könyvében azt írja, hogy könyvtárunk nem múló
értékét Teleki István tanár biztosította, aki kidolgozta könyvtárunk
első szak-, illetve betűrendes katalógusát, amely 1912-ben
nyomtatásban is megjelent. Teleki majdnem harminc évig
gondoskodott a könyvekről. (1998, 44)
Erdélyi István szintén említi Telekit, hangsúlyozva azt a tényt,
hogy könyvtári szaktudás nélkül, de sok szeretettel gondoskodott
a gimnáziumi könyvekről, és már munkába állása kezdetén
katalógust kezdett készíteni. (Erdélyi 1968, 30)
1912-ben megjelent katalógus (1998, 22)

Az iskola évkönyvei alapján ő tüntette fel, hogy
könyvtárunkban 1912-ben több mint nyolcezer könyv
volt (tanári: 6562, tanulói: 2222). (Erdélyi 1968, 30)
A tanári könyvtárba került “Huszadik század” és
“Köztársaság” című folyóirat arról tanúskodik, hogy a
tanárok kísérték a világ korszerű folyamatait. (1998,32)

A régi állományunk kiállítása

Az első világháború elején az iskola epületét
átengedték a katonai kórháznak. A tanítást a polgári
iskolában tartották. A könyvtári állomány nem
gyarapodott, hanem elszegényedett. Az 1915/16.
tanév értesítője alapján Dobos feltünteti, hogy az
ifjúsági könyvtárból elveszett 150 könyv, és ez a
szám a következő években növekedett.
„ Négy év alatt ez a kórház tetemes kárt okozott az
épületen, bútorzaton és a könyvtárban. “(1998,36)
A régi állomány egyes példányai

Dobos szerint a világháború utolsó évében a tanári
könyvtár 8541 könyet tartalmazott. Azt is állítja,
hogy a 20. század második évtizedében nincs lényegi
változás a könyvtárban, az állomány nem
gyarapodott.
1923-ban
a
jugoszláv
állam
kialakulásakor megalakult a szerb nyelvű tanári
állomány, amely 1940-re 2173 könyvre bővült. A
magyar nyelvű állomány 194 könyvvel csökkent.
(1998, 35-44).
Legrégebbi szerb nylvű könyv (1892)

A magyar nyelvű ifjúsági könyvtár alapja a két polgári
egyesület ajándéka volt (179 könyv), később ezt
ajándékokkal és vásárlással gazdagították, igaz , kisebb
mértékben, mint a tanári könyvtárt. 1918-ban az
állomány 2551 könyvből állt, a háború folyamán
számuk csökkenni kezdett, és 1940- ben már csak 406
példányt tartalmazott. Szerb nyelvű ifjúsági könyvtár
nem létezett az Osztrák-Magyar Monarchia idejében,
1923-ban alakul meg, 1940-ben az állomány már 2272
könyvből állt. (1998, 41,44)
Az állományunkban talált leveltári anyag

Az iskolában 1900-ban alakult meg a Kossuth
Önképzőkör, 1924-ben pedig a Stevan Sremac
Önképzőkör.

Községi Főgimnázium Önképzőkörének pecsétje 1898 -ból (D. János említi a későbbi dátumot)

1929-től a Gimnázium ismét négyosztályos
algimnázium lett. Hivatalos neve Állami
reálgimnázium
volt.
A
Jugoszláv
Királyságban engedélyezték lányok felvételét a
gimnáziumokba. A korszerű tanszerek
beszerzését és a gyűjtemények gazdagítását az
Otthon és Iskola Közössége nevű társadalmi
egyesület támogotta anyagilag. Az egyesületet
1933-ban a nagy földbirtokosok létesítették, de
később más polgárok is csatlakoztak hozzájuk.
(1998, 41, 43,46)
A könyvtári ismertető jelzet pecsétje a Jugoszláv Királyság időszakában

Az iskola 1939/1940. tanévi értesítése alapján
Erdélyi István a következő adatakat tünteti fel: a
könyvtár állománya kb. 13 ezer könyvből áll (a
tanári
állományban:
10520,
az
ifjúsági
állományban: 2678, a tankönyvek száma: 195).
(1968, 30)
Ezek az adatok megegyeznek
Dobosiéval: 8347 magyar nyelvű és 2173 szerb
nyelvű dokumentum a tanári állományban, 406
magyar nyelvű és 2272 szerb nyelvű az ifjúsági
állományban, csak ő nem említi a tankönyveket.
Brehm : Thierlleben – német nyelvű könyv, Leipzig, 1884.

Erdélyi azt írja, hogy később az állományt
széthordták, és a könyvtárt sem rendezték
rendesen. A második világháború idején csak a
magyar osztályokban folyt tanítás. A Gimnázium
újra Főgimnázium lett. A lányok ismét nem
íratkozhattak be a gimnáziumba.
A könyvtári ismertető jelzet pecsétje a II. világháború folyomán

A második világháború végén a gimnázium épületében ismét kórház volt. 1945
márciusában két tanítási nyelven kezdődött el a tanítás a Belgrádi utcában található
központi iskola epületében. Az 1945/46. évi értesítés alapjan Dobos feltünteti:
„Közvetlenül az iskola átvétele után Vujović
igazgató felbecsülte a gimnáziumot ért háborús
károkat. Jelentéséből kitűnik, hogy az épület és a
felszerelés nem szenvedett nagyobb károkat ;
viszont elhurcolták a könyvtár egész szerb nyelvű
állományát, mintegy 2000 kötetet, elvesztek a
térkép-, a pénz- és a múzeumi gyűjtemények, a
filmvetítő berendezés és az iskolai pénzalapok
takarékkönyvei. A szertárak felszerelése és a
magyar
nyelvű
könyvállomány
viszont
gyarapodott.” (1998,52)
Művészi könyvkötés : a régi állomány könyvei

1945/46. tanévben a magyar osztályokba 659 tanuló iratkozott
be, a szerb osztályokba pedig 430. A 1944/45. évi tantestületi
jegyzőkönyvek alapján Dobos hivatalos iskolanévként tünteti fel a
Zentai Állami Vegyes Reálgimnázium nevet.

1948/49. tanévben az osztályok magas száma miatt két (magyar
és szerb osztályokból álló) gimnáziumra osztják fel az iskolát.
Mindkét iskolának saját igazgatosága volt, de a tanítás egy
épületben folyt, két váltásban. 1953/54-től az első Stevan Sremac
nevét viselte, a másik pedig Bolyai Farkasét. Így volt 1956-ig.

A két gimnázium pecsétje

1956-ban változásra került sor az oktatásban.
Kötelező nyolcosztályos általános képzést
alakítanak ki. A Gimnázium alsó osztályai
csatlakoznok az általános iskolához. A tanulók
száma csökkent, ezért ismét létrejött egy
gimnázium, a tanulók létszáma csak 454 fő. Az
iskola neve Moša Pijade Gimnázium. Az épületen
osztozniuk kell a Szakmunkásképző Iskolával. Az
iskolának új tanszereket vásároltak, és a könyvtári
állományt is gyarapították. (1998,56, 57)
A régi állomány egyes példányai

1959-től évrol-évre megalakul egy-egy szakiskola: az
Ápolónő-és Egészségügyitechnikus-képző Iskola, a
következő évben a Közgazdasági Iskola, ezután a
Vegyészeti Technikum iskola. 1961-től a gimnázium
épületébe költözik az új, Stevan Sremac nevű általános
iskola is. Mindez kihatott a tanulók számára, az intézmény
anyagi helyzetére, az épületre és a felszerelésre is. Ekkor
költözött saját épületbe a szakmunkásképző iskola.
Moša Pijade Gimnázium pecsétje

Az épületre nehezedő hatalmas terhelés miatt1963 novemberében a nyugati szárnyához új
épületrészt csatoltak. 1962/63. tanévben
megalakul a Középiskolák Közössége,
amely már 1964 decemberében megszűnik,
„de a számlák a ki tudja kik által rendelt
könyvekért, tanszerekért még hónapok
múltán is érkeztek, amelyeket ismét csak a
gimnázium fizetett ki.”(Dobos 1998, 63)
1965 szeptemberében átadták az újonnan
épített emeletet (1200 м2), amely 11 új
tantermet, 2 laboratóriumot, többek között
könyvtári
és
olvasótermi
helyiségét
biztosított a tanárok és a tanulók számára.
(1998,59/66)
Kétemeletes épület (1998, 62)

1968-ban a gimnáziumi könyvtárról azt írja
Erdélyi, hogy hosszú idő után csak három évvel
korábban kapott újra külön helyiséget és
könyvtárost. Arról is ír, hogy 5000 könyvet
leltároztak, a többi rendszertelenül áll a
folyosókon, a szakiskolák állományai pedig
kivételesen szerények. (1968, 30)
Könyvtári kiállítás

A leltári könyv alapján napjainkban arra a következtetésre jutottunk, hogy 1968 végén
6877 könyv volt a könyvtárban, talán egy kicsit több is, mivel leltározáskor,
szabálytalanul, több könyvet is beírtak egy leltári szám alá.

Erdélyi szerint a Napredak Népi könyvtárban
kevés ritka és régi könyv volt: összesen 65 (1867
előtt kiadott könyv), többnyire szerb nyelen,
amelyek a volt szerb olvasóterem állományából
származtnak. Forrásként a Népi könyvtár 1962es katalógusát tünteti fel. (Népkönyvtár 1962,
idézi Erdélyi [1968,36]) Emiatt feltételezzük azt,
hogy a Zentai Gimnázium régi állományának
legnagyobb része, (ide tartoztak az egykori
állomány legértékesebb 17. és 18. századi
könyvei is) 1968 után került a Városi
könyvtárba.
A régi állomány gyakran használt példányai

Éppen az iskola századik évfordulóján (1975/76. iskolaév) a
tanulók már nem iratkozhattok be a gimnázium első
osztályába, hanem csak az általános középiskolába, mert az
iskolarendszer reformja megszüntette a gimnáziumokat.
Természetesen a tanítás ugyanabban az épületben folyt
tovább. A Gimnázium fokozatosan eltűnik.

Jubileum alkalmából kidolgozott jelvény (1998, 72)

1977 júniusában megalakult a Papp Pál Általános
Középiskola, amelybe a megszűnt Gimnázium első
és második osztályos tanulói is beiratkoztak. Ezután
alakult meg a Moša Pijade Hivatásirányú Társadalmi
Tevékenységi Oktatási Központ,
amelyben a
Gimnázium harmadik és negyedik osztályainak a
tanulói folytathatták tanulmányaikat. 1978/79.
tanévben a Gimnázium utolsó végzős tanulói is
elballagtak. 1979 augusztusában, írja Dobos, a
„Gimnázium ’de facto’ is megszűnt létezni”. (1998,
70)

Állományunk legrégebbi könyvei

1979 májusában létesítették az Október 8. Közép-és Középfokú Hivatásirányú Oktatási
és Nevelési Központot

1973 óta a a könyvek tuladonosairól szóló megjegyzések is megjelennek a leleltári
könyvekben. 1978. március 22-e és április 14-e
között a 8585 és a 8724 közötti leltári számok
megjegyzéseibe beírták, hogy ezen könyveket
átírták a Papp Pál Általános Középiskola leltári
könyvébe. 1978. október 30-tól a következő
megjegyzés jelenik meg: a Moša Pijade Központ
tulajdona. A következő leltári könyvben (1979.
12. 3. és 1981. február 23. között) még mindig a
Moša Pijade Központ tulajdonaként tüntették fel
a leltározott könyveket, habár 1979 májusában
már létezett az Október 8. központ.
Ornamentummal ellátot művészi könyvkötés

1979 májusától elkezdődött a magyar, júniustól pedig a szerb állomány leltárba vétele az
új leltári könyvekbe. A községi pecséten ez állt: Škola za zajedničko srednje obrazovanje
i vaspitanje. Mind a két leltári könyvben az 1-es
számtól kezdődött a leltározás, melynek
eredményeként dupla leltári számok jelentek
meg. 1981 februárjában minden publikációt
beírtak ezekbe a leltári könyvekbe 1999- ig,
amikor a Gimnázium már néhány éve önáló
intezményként létezett. Ennek az eredménye:
4733 dupla leltári szám (a szerb leltári könyvből)
és 1618 dupla leltári szám (a magyar leltári
könyvből). Mindez egy könyvtári állományal
történt.
Orvostudományi, német nyelvű atlasz, 1898.

Az Október 8. Közép-és Középfokú Hivatásirányú Oktatási és Nevelési Központ
összefogott a Papp Pál Technikai Iskolaközponttal
és 1982 januárjában létrejött az Október 8.
Egységes Közép- és Középfokú Hivatásirányú
Oktatási és Nevelési Központ. A 2000-es évek
elején megtalált 1982-ből szármozó könyvtári
könyvek összeírására vonatkozó jegyzőkönyv
közli, hogy a könyvtárban 1981-ben 13193 könyv
volt. A csókai középiskolai központtal való
összefogás után, 1986-ban megalakult az Október
8. Községközi Oktatási Központ, Zenta és Csóka
székhellyel. 1989-ben megszünt
Kézzel írott bizonyítvány 1921-ből

1990 augusztusában ismét önáló intezményként alakult meg a Gimnázium. A könyvtári
állomány nagyjából 14366 könyvet tartalmazott, habár a leltári könyvbe legalább
háromezerrel több könyv volt feltüntetve, mert majdnem 50 éve nem hajtottak végre
teljes revíziót, ezért csak alig 369 könyvet selejteztek ki abban az időben.

Az iskola viharos története a két háború között, a háború
utáni változások rengetege, drasztikusan tükrőzött vissza
a könyvtári állományra és a dokumentációjára. Az
állomány felhalmozódott,
rendszertelen lett, és
elvesztette aktualitását. 1999 utáni, az állomány és a
könyvtári dokumentáció rendszerezésének szentelt
munkának az eredménye : az állomány tehermentesítése
a felhalmozódott
leltározott, tévesen leltározott,
leltározatlan könyvtől és folyóirattól; a régi állomány
azonosítása és elkülönítése, az aktuális állomány
korszerűsítése. A folyamat még tart.
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