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XII. KÖNYVTÁR  ÉS  PROPAGANDA,  PÁLYÁZATOK  ÉS  TÁMOGATÁ-
SOK 
 
Könyvtár és propaganda 
 
Június  21-22-én lezajlott a Keleti Gyűjtemény kiemelkedő  rendezvénye, a Goldziher 
Memorial Conference, a Goldziher Ignác születése százötvenedik évfor-dulója 
alkalmából rendezett nemzetközi tudományos konferencia, kiváló hazai és kül-földi 
szakemberek részvételével. A konferencia megrendezését a Millenniumi Titkár-ság 
támogatása tette lehetővé, s így az bekerült a hivatalos millenniumi tudományos 
rendezvények sorába. A konferencián június 21-én tizenhat előadás hangzott el. Június 
22-én, Goldziher Ignác születésének évfordulóján a konferencia vendégei és a Könyv-
tár képviselői megkoszorúzták Székesfehérvárott Goldziher Ignác szülőházát, a város 
vezetésével karöltve. Ünnepi beszédet mondott Fodor Sándor professzor, az ELTE 
Arab Tanszékének vezetője és Dr. Domsa Károlyné, az MTAK főigazgató-helyettese.  
Április 12-én bemutatót tartottunk a Vasarely teremben az Arts and Humanities 
Citation Index (AHCI) adatbázisról az akadémiai kutatói kör és  könyvtárosok 
kollégák részére.  
 
Október 12-én Sophie Panagi, az ISI Europe képviselője bemutatóval egybe-kötött 
előadást tartott a Web of Science használatáról a Vasarely teremben. Erre az 
eseményre az akadémiai intézetek kutatóin kívül meghívtuk az MTA főtitkár-
helyettesét, valamint néhány egyetemi oktatót is. November 9-22. között a Könyvtár 
gépein elérhető volt mindhárom ISI adatbázis WoS változata.  
 
A Magyar-Iráni Baráti Társaság és a Könyvtár közös rendezvényeként elő-adást tartott 
a Vasarely-teremben az Iráni Iszlám Köztársaság nagykövete, Rasool Mohajer  úr 
“Iran in 2000 and the Hungarian Contacts” címmel. 
 
Egyéni látogatóként is a világ minden tájáról érkeztek neves kutatók, könyv-tári 
szakemberek, valamint a tudományos és politikai közélet személyiségei, pl. a brit 
akadémia alelnöke, a török oktatási miniszter, a török nagykövet, az iráni nagykövet.   
 
A Könyvtár számos csoportot is fogadott külföldről és belföldről egyaránt, többek 
között egyetemi hallgatók csoportját Németországból, Franciaországból, 
könyvtárosokat Sárospatakról és Sátoraljaújhelyről, valamint oktatási intézmények 
tanárait.  
 
Dr. Ferenczy Endréné vezetésével az ELTE negyedéves könyvtárszakos hall–gatói 
kihelyezett szeminárium keretében ismerkedtek meg egyes könyvtári részle-gekkel. 
 
A Kézirattár és a Levéltár végezte az anyaggyűjtést az “Akadémikus nagy-jaink 
kezeírása” c. nagysikerű kiállításhoz, amelyet az MTA Székházában rendeztek az 
MTA 175 éves jubileuma alkalmából. 
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Tekintettel a millenniumi évre igen kiemelkedő volt az a tevékenység, amelyet a 
Kézirattár végzett más intézmények számára történő anyagkölcsönzéssel, illetve 
másolatszolgáltatással. Ebből idézünk néhányat:  
- a MTA Művészeti Gyűjteménye számára a Goethe élete képekben c. kiállításon 
két tárlót újra rendezése;  
- a MAFILM Scenika Kft  részére a hannoveri EXPO kiállításra Széchenyi Ist-
vánról és magyar tudósokról másolatok; 
- a Magyar Nemzeti Galéria Történelem-Kép c. kiállítására egy kézirat, egy ős-
nyomtatvány, egy kódex és nyolc régi könyv.  
- a Műcsarnok Intuíció, innováció, invenció kiállítására Nobel-díjasok levele 
- az Orosz Kulturális Központ Oldás és kötés. c. kiállításhoz  Lengyel József 
anyag; 
- Petőfi Irodalmi Múzeum Ment-e a könyvek által a világ elébb c. kiállításához 
Vörösmarty anyag, Rajzok egy élet tájairól c. Szabó Lőrinc kiállításához 
fénymásolatok; 
- Debreceni festett pergamenkötések c. kiállításra tíz festett pergamenkötés; 
- Vörösmarty születésének 200. évfordulójára a szülőhelyén, Kápolnásnyéken 
rendezett állandó kiállításra sok anyag másolatban; 
- Andódon (Szlovákia) a Czuczor-emlékünnepség alkalmából  rendezett kiál-
lításhoz Czuczor kéziratok, festményről és tárgyi emlékekről fotómásolatok 
 
1. A Könyvtárról megjelent cikkek, tudósítások 
 
A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának 1999. évi beszámoló jelentése. 
Szerk. Fekete Gézáné. Bp. 2000. MTAK. 46 p. 
 
Apor Éva: Kaufmann-konferencia az Akadémián.  
= Magyar Tudomány, 2000. 8. 1041-1043. p. 
 
Buda Attila: Két bibliográfia – több szempont. (Vitályos László – Orosz László Ady-
bibliográfiájáról és Stauder Mária – Varga Katalin Babits-bibliográfiájáról.) 
= Magyar Tudomány, 2000. 4. 514-518. p. 
 
F. Csanak Dóra: Kéziratos hagyatékok az Akadémiai Könyvtárban.  
= Magyar Könyvszemle, 2000. 3. 331-339. p.  
 
Lovass Ildikó: Nagyjaink  kezeírása.  
= Szabad Föld, 2000. december 5. 15.  
 
Mázi Béla – Rozsondai Béla: Thomas Ender felvidéki tájképei az MTA Könyvtárában 
és a világhálón. 
= Magyar Könyvszemle, 2000. 3. 395-401. p. 
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Novotnyné Abaffy Csilla: Magyar nyelvemlékek és másolataik az MTAK Kézirat-
tárában. 
= Magyar Könyvszemle, 2000. 3. 340-351. p.  
 
Rózsa György: Csapodi Csaba, az MTA Könyvtára legújabb kori felívelő korszakának 
egyik ösztönzője. 
= Magyar Könyvszemle, 2000. 3. 253-255. p. 
 
Rozsondai Marianne: Csapodi Csaba. 
= Magyar Könyvszemle, 2000. 3. 249-250. p. 
 
Rozsondai Marianne: Gyarapodás adófelajánlásból.  
= Könyvtári Levelező/lap, 2000. 10. 22. p. 
 
Schöner Alfréd: Adalék az Eszter-tekercsek művészettörténetéhez. 
= Remény, 2000. 2. 87-90.p. 
 
Wojtilla Gyula: Kőrösi Csoma Sándor könyvesládái.  
= Magyar Könyvszemle, 2000. 3. 389-395. p.  
 
Százötven éve született Goldziher Ignác. Csaknem feledésbe merült. [Interjú dr. Apor 
Évával.] 
= Magyar Nemzet, 2000. november 4. Millennium melléklet, IV. p.  
 
2. Rádió és TV-adások 
 
Március 6. TV2 – Színkép c. műsorban az 1999. novemberi Kaufmann-konferencián 
készült interjú-csokor Sed Gabriella, Benjamin Richler és  Apor Éva részvételével.  
 
Március 24. Bartók Rádió – Gordius c. műsorában beszélgetés hangzott el Rojasné 
Marth Hildegárddal az Elischer-féle Goethe Gyűjteményről és a Művészeti 
Gyűjteményben kiállított idevágó anyagról. 
 
Április 13. M 1 – Millenniumi Mesék c. sorozatban “A hollók nyomában” interjú 
hangzott el Csapodi Csabával, amit a Kézirattárban vettek fel. A műsorban szerepelt 
Borzsák István akadémikus, B. Kozocsa Ildikó restaurátor és Rozsondai Marianne. 
 
Pályázatok és támogatások 
 
 A 2000. évben is több sikeres pályázatunk volt. Az egyes témákkal kapcsolat-
ban az előzőekben már történt említés a megnyert pályázatokról, támogatásokról, de 
most ezeket összefoglalva adja az alábbi felsorolás: 
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NKÖM 
- telematikai pályázat, lokális   hálózat felújítása, új munkaállomások és  
  alkalmazási szerver beszerzése (4.3-05-0013/2000.)     900 eFt 
- telematikai pályázat, alapfeladaton túli szolgáltatások támogatása,  
  számítógép vásárlása (4.3/1198/2000.)             1.500      eFt 
- ODR pályázat, könyvtári dokumentumok és digitális fénymásoló  
  vásárlása    (4.3/939/2000.)                                  6.000 eFt 
- állományvédelem, könyvtári dokumentumok restaurálása 
  (4.3/1222/2000.)                             1.000     eFt 
- millenniumi program - Goldziher-emlékülés megrendezése - 
  a támogatás 2000. évre áthúzódó része                 750     eFt 
- Kós Károly levelek megvétele (4.3/10577/2000.)             1.300     eFt 
 
NKA 
- 175 éves az MTA Könyvtára - ünnepi megemlékezés (106290)   300     eFt 
- Informatikai és Tudománymetriai  Sorozat, 8. kötet (106202)    362     eFt 
- Négy darab tárló (106422)        195     eFt 
 
Magyar Ösztöndíj Bizottság – British Council 
- magyar-brit közös projekt - Stein Aurél hagyaték feldolgozása - 
   a támogatás 2000. évre áthúzódó része  (12. sz. projekt)     328 eFt 
 
OTKA 
- Stein Aurél  kézirati hagyatéka, a pályázat 2000. évi része    645     eFt 
  (T029152) 
- Sajnos a 2000. évi OTKA pályázatunkat elutasították, aminek következtében 
egyelőre még nyitott kérdés, hogy az ISI adatbázisaihoz hogyan fogunk hozzájutni 
2001-től.  
 
 
XIII. ALAPÍTVÁNY 
 
A  “Pro Bibliotheca Academiae Scientiarum Hungaricae” Alapítvány 
kuratóriuma 
 
Elnök: Rózsa György ny. főigazgató, a közgazd. tud. 
                        (informatika) doktora, c. egyetemi tanár 
Titkár: dr. Domsa Károlyné főigazgatóhelyettes 
Tagjai: Bácskai Tamás, a közgazd. tud. kandidátusa, egyetemi tanár 
            Engel Pál akadémikus 
            Finta József akadémikus 
            Fodor Sándor, a nyelvtud. kandidátusa, tszv. egyetemi tanár 
            Láng István akadémikus 
            Ujfalussy József akadémikus 

 


