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III. FELDOLGOZÁS, KATALÓGUSÉPÍTÉS 
 
A Katalogizáló Osztály az év folyamán 7 241 kötet könyvet és 204 részcímes 
periodikát vett át feldolgozásra. Összesen 7 641 bibliográfiai tétel leírása készült el.  
 
Az előző évi NKA pályázatból nyert pénzzel külső erők bevonásával sikerült újabb 6 
800 kötet könyv retrospektív feldolgozása és az ALEPH-be való konverziója.  
 
A Folyóirattárban a 49 új folyóirat címfelvétele és szakozása mellett folya-matos 
volt az év folyamán bekövetkezett címváltozások, törlések átvezetése és az ezzel 
kapcsolatos katalógusszerkesztési munkák. A retrospektív feldolgozó munka során 
874 kötet (496 cím) retrospektív feldolgozására került sor. 
 
Az OSZK Külföldi Folyóiratok Központi Katalógusához határidőre továbbí-tottunk  
3 700 NPA adatlapot, jelezve az előző évi gyarapodást, a címváltozásokat és egyéb 
adatpontosításokat.   
 
Tovább épült az önállóan vagy mellékletként elektronikus adathordozókon megjelent 
dokumentumok katalógusa, az ún. Média-katalógus.  
 
Befejeződött a könyvtár külföldi folyóiratainak rögzítése a FIR adatbázisban, ez kb. 
7 000 címet jelent. Elkezdődött a magyar folyóiratanyag gépre vitele is. Jelenleg az 
állomány nagy része (72 %) már gépen van. Az új folyóiratok adatai folyamatosan 
bekerülnek az adatbázisba. 
 
A Kézirattárban elkészült a Waldstein-gyűjtemény teljes, négynyelvű, internetes 
feldolgozása. Ez az első digitalizált gyűjteménye a könyvtárnak, bemutatása a 
márciusban sorra kerülő Internet Fiesta keretében lesz. Elkészült továbbá a Mécs 
László hagyaték, Szabó Lőrinc hagyaték-kiegészítés, Tasner család hivatalos iratai-
nak, Wiener Pál Pilinszky anyagának, Gaál László kéziratainak katalogizálása, vala-
mint a jubileumi kötet tanulmányaihoz kapcsolódó régi kézirattári anyagok (Teleki 
József és László, Kisfaludy Társaság, Ferenczi Zoltán, Toldy Ferenc) rekatalogizálása. 
Ugyancsak elkészült a kódex-másolatok rekatalogizálása. Befejeződött Gunda Béla és 
Király István hagyatékának rendezése. Folytatódott Fél Edit hagyatékának katalo-
gizálása. Elkezdődött Bernáth Aurél hagyatékának rendezése. Folyamatosan katalo-
gizáljuk a beérkező gyászjelentéseket. 
Feldolgozás összesen: 5 643 tétel, 1 332 katalóguscédula. Ehhez járult továbbá  97 db 
disszertáció számítógépes feldolgozása. 
 
A régi könyvek vonatkozásában folytatódott a csonka példányok gépi katalogizálása. 
Elkészült összesen 80 bibliográfiai tétel.  
 
A Keleti Gyűjteményben feldolgozásra átvettünk a Szerzeményezési Osztálytól 461 
művet (511 kötet). A feldolgozás a beérkezés ütemében folyik, elké-szült 550 db 
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könyv címleírása és szakozása, és 55 sorozat címleírása. Ezen kívül folyik a Stein-
anyag feldolgozása az OTKA támogatásával, valamint a tibeti kéziratok-fanyomatok 
feldolgozása. A kurrens és új folyóiratok feldolgozása a beérkezés ütemében folyik. 
Elvi megállapodás született a török kéziratok feldolgozására a Türk Dil Kurumu 
ajánlata nyomán: prof. Dr. Ismail Parlatir, és prof. Hasan Eren, valamint Hazai 
György akadémikus részvételével. 
 
A Mikrofilmtár MikroIsis rendszerben összesen 788 mű címleírását, valamint  
92 francia disszertáció szakozását és tárgyszavazását végezte el. 
 
Továbbra is folyamatos az MTAK részvétele a MOKKA országos szakbizott-
ságaiban (Bánhegyi Zsolt – gépesítés, Gáspárné Monostori Judit – katalogizálás). 
Elkészült a MOKKA alapszabálya, valamint több katalogizálási szabályzata. A rend-
szer előreláthatólag 2001-ben lesz működőképes. Sajnos nyilvánvalóvá vált, hogy a 
Könyvtár által jelenleg használt Aleph 330 verzió rekordszerkezete nem alkalmas a 
MOKKA-ba való feltöltésre, MARC-konverzióra van szükség. 
 
Katalógusépítés  
 
Az online katalógus az adatbázisokkal együtt az alábbi rekordokat tartalmazza: 
 
MTA kurrens könyvek, rendelési állomány  113 830 rekord   
M86 1980-1992 közötti könyvállomány    77 296   “ 
FIR  Folyóiratok adatbázisa         8 270   “       
DISZ  akadémiai disszertációk     19 009   “          
SOR     francia disszertációk        3 500   “                   
EKI ékírásos irodalom bibliográfiája    51 927   “       
Thomas Ender akvarellek           219  
     Összesen     274 051   rekord 
 
Az utolsó három adatbázis bővítése befejeződött.  
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1. A Könyvtár feldolgozó munkájának összesített számadatai a következők: 
 

                 Címleírás               Osztályozás  
      1999       2000       1999       2000 

Modern könyv (mű) 
+részcímes per. 

     6 135 
      +248 

      6 953 
        204 

     7 493 
     +248 

      6 988 
        250 

Periodika (cím)           70           49           70           49 
Keleti könyv (mű)          875         550         875         550 
Keleti periodika (új)             5             4             -             - 
Kézirat  (db)    11 068       5 643             -             - 
Régi könyv (mű)         358            80            -              - 
Mikrofilm (mű)         408         788        169         788 
Periodikák retrospektív 
feldolg. (köt.) 

        773         874             -              - 

 
2. A feldolgozó munka részletező adatai 
 
Olvasószolgálattól átvett  
                               könyv:    6 953  db  
                                                                     + 
     288  db (rászámozás) 
                                        összesen:   7 260   db   
 
                               CD         25   db  
 
Folyóirattártól átvett  részcímes  
                         periodika              204  db   
 
Leírt, ellenőrzött könyv:   
          magyar:                          3 643  db 
          külföldi:                  3 692  db 
          rekatalogizált:                        18  db 
          rászámozásos                      288  db 
                                 összesen:       7 641  db  
 
Részcímes leírás:                     250  db  
CD-leírás:                                                25  db  
Őrlapokról való (retrospektív)  
            feldolgozás                 832  db  
Sorozati leírás:                           899  db   
Elkészített utaló:                          928  db 
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Szakozott 
                  könyv:             6 988  db  
(a rászámozásosok és duplumok nélkül, mert ezek szakozása  
már az előző köteteknél elkészült)  
                  CD                                     25  db  
                   Részcímes periodika           250  db                                                 
 
Olvasószolgálatnak átadott  
                                  Könyv:         7 632 db 
                                  CD                         19 db 
 
Nyomtatott és a katalógusokba beosztott cédula: 
betűrendes katalógusba  10 620  db 
szakkatalógusokba                13 392  db 
KC –nek küldött cédula:                      3 312  db   
                                       Összesen:     27 324  db   
 
 
IV. OLVASÓSZOLGÁLAT, RAKTÁROZÁS, ÁLLOMÁNYVÉDELEM, 
REPROGRÁFIA 
Olvasószolgálat 
 
Az aránytalanul alacsony beiratkozási díjtételeket 2000. aug. 1-től megemel-tük, 
viszont díjmentes lett az internet használat. Ezzel egyidőben részletes szabály-zatban 
rögzítettük a használat feltételeit, melyről minden olvasót tájékoztatunk a be-iratkozás 
alkalmával. Valamennyi nyilvános munkaállomásról (6 db) elérhető az Internet. 
 
2000-ben 12 080 regisztrált, valamint kb. 1 200 nem regisztrált (csupán katalógusokat 
használó) olvasó kereste fel a Könyvtárat. Látogatóink száma összesen mintegy 
13 280 volt.   
 
A regisztrált olvasók helybenolvasásra 3 149-en, napi- ill. hetijeggyel 5 626-an, 
kölcsönzésre 3 305-en iratkoztak be. Ezek az adatok nagyjából megegyeznek az előző 
évi adatokkal, ami a jelenlegi működési feltételek mellett a maximális kihasználtságot 
jelenti. 
 

 


