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III. FELDOLGOZÁS, KATALÓGUSÉPĺTÉS 
 

A Katalogizáló Osztály munkáját jelentősen érintette az ALEPH 500 verzióra 
való átállás. Ez éppúgy befolyásolta az eddig bevitt rekordok konverziójának előké-
szítését, mint a napi feldolgozó munkát. Az áttöltésből eredő hibák javítása is hosszan 
elhúzódó folyamat. A nehézségek ellenére az osztály a Szerzeményezési Osztálytól 
átvett könyvek majdnem teljes egészét feldolgozta.Az intézmény működésére kiható 
fontos döntés volt a cédulakatalógusok lezárása. Ez megint előtérbe helyezi azt a 
problémát, hogy az online katalógus céljára jóval több gépre volna szükség, mint 
amennyit eddig el tudtunk helyezni az olvasótermek közelében. Az átmeneti helyzet-
ben ezen 1-2 havonta összeállított nyomtatott gyarapodási jegyzékekkel próbálunk 
meg segíteni.  

A Folyóirattárban a 41 új folyóirat címfelvétele és szakozása megtörtént, 
emellett folytatódott a címváltozások, törlések átvezetése és a katalógusszerkesztés. 
Az OSZK Külföldi Folyóiratok Központi Katalógusához határidőre továbbítottunk 
mintegy 3800 NPA-adatlapot. A Média Katalógus folyamatosan gyarapodik a könyv-
tár állományába kerülő elektronikus dokumentumok adataival. Ugrásszerűen nő azon 
monográfiák és periodikák száma, melyeknél nyomtatott kötetek helyett vagy azok 
mellékleteként video-, magnókazetta, hanglemez, mikrokártya, floppy, zenei CD, 
illetve CD-ROM kerül kiadásra. A CD-ROM hordozók száma 160 lett. A címek 
szakok szerinti megoszlása annyiban változott, hogy bár legtöbb az általános művek 
száma, folyamatosan adnak ki CD-ROM műveket a többi tudományterületen is.  
 
A könyvtár állományában levő CD-ROM-ok szakok szerinti megoszlása: 
 
  általános művek  39 
  filozófia     3 
  vallás      6 
  társadalomtudományok 24 
  természettudományok  10 
  alkalmazott tudományok 12 
  művészet   10 
  irodalom, nyelvészet  30 
  történelem   26 
  összesen            160 cím 
(ebből: monográfia: 130, periodika: 30) 
 

Befejeződött a kurrens magyar folyóiratok adatainak rögzítése az ALEPH 
rendszerben, 2001-ben 160 folyóirat adatai kerültek rögzítésre. ĺgy jelenleg a FIR 
adatbázis kb. 7000 külföldi és 575 magyar folyóirat adatait tartalmazza.  

A Kézirattárban befejeződött a Fél Edit hagyaték, a Sarlóska Ernő hagyaték, 
valamint több analekta jellegű kézirat és levelezés feldolgozása: Hóman Bálint, Kós 
Károly levelek, Volf György hagyatékának kiegészítése, Barcza György család- és 
diplomácia-történeti anyaga, Bolyai relikviák fotómásolatai, továbbá 18-19. századi 
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katonai terep felmérési rajzok, metszetek katalogizálása. Folytatódott Bernáth Aurél 
és Király István hagyatékának feldolgozása. Gunda Béla hagyatékát előkészítettük 
katalogizálásra. Az állományrevízió előkészítéséhez megtörtént a raktárellenőrzés, 
valamint a térképgyűjtemény anyagának reviziója, állapotfelmérése. Folyamatosan 
kiegészítjük gyászjelentés-katalógusunkat. 

Feldolgozás összesen: 9 125 tétel,  3 658 katalóguscédula. 216 katalóguscédula 
készült a disszertációkról. 

A régi könyvek vonatkozásában a Fél Edit hagyaték könyveit feldolgoztuk 
(68 rekord), az erdélyi régikönyv anyagot benaplóztuk, valamint folytattuk a csonka-
példányok adatbázisban történő katalogizálását. Elkészült összesen 282 bibliográfiai 
rekord és 501 példányleíró rekord.  

A Keleti Gyűjtemény a Szerzeményezési Osztálytól átvett 691 kötetet 
(622 mű). Feldolgozott 580 művet és 83 új sorozatot, valamint a Stein-anyagból mint-
egy hatszáz cikket és különlenyomatot. Óriási haladást ért el a folyamatban lévő 
OTKA pályázat és magyar-brit közös projekt (a Stein Aurél anyag feldolgozása) 
tekintetében. Ennek során több utazásra került sor (Apor Éva áprilisban, Huszághné 
Kelecsényi Ágnes és Kárteszi Mihályné októberben volt Londonban), és londoni 
kollégák is többször jártak Budapesten (John Falconer, Lilla Russell-Smith és leg-
utóbb decemberben a brit projektvezető, Helen Wang). A katalógus a 2002. évi 
rendezvényekre megjelenik. 

Elkezdődött a török kéziratok katalogizálása az Ismail Parlatir professzor a 
Török Nyelvészeti Társaság (Türk Dil Kurumu) és Hazai György akadémikus (MTA 
Nyelvtudományi Intézet) és az MTA Könyvtára között kötött megállapodás 
értelmében. Ennek keretében Ismail Parlatir egy hónapig dolgozott a Keleti 
Gyűjteményben júliusban.  

Orosz Gergely a Pro Bibliotheca Alapítvány támogatásával folytatta a tibeti 
kéziratok és fanyomatok feldolgozását. Kutatómunkájában szép haladást ért el: az 
eddigi leírások terjedelme mintegy 1100 oldal, ez képezi az alapját egy leendő 
tudományos katalógusnak. 

A Mikrofilmtár összesen 163 műről készített bibliográfiai leírást MicroIsis 
rendszerben. A betűrendes, származási és raktári katalógusban több mint 
8200 katalóguscédula került be, ezzel az 1997 és 2001 között feldolgozott mikro-
filmtári anyagot is az egységes cédulakatalógusban találhatják meg az olvasók. Erre a 
munkára addig van szükség, amíg a Mikrofilmtár is bekapcsolódik a könyvtár ALEPH 
rendszerébe. A képkatalógus építése az új felvételek kontaktmásolatainak felhasz-
nálásával tovább folyik.  

A Könyvtár változatlanul tagja a MOKKA egyesület-nek, de rekordjaink csak 
az ALEPH 500 átállás befejeztével tölthetők majd be a központi adatbázisba.  
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Katalógusépítés 
 
Az online katalógus az adatbázisokkal együtt az alábbi rekordokat tartalmazza: 
 
MTA kurrens könyvek, rendelési állomány  122 711 rekord 
M86 1980-1992 közötti könyvállomány    93 414    " 
FIR  Folyóiratok adatbázisa       9 227    " 
DISZ  akadémiai disszertációk     19 009    " 
SOR      francia disszertációk       3 500    " 
EKI ékírásos irodalom bibliográfiája    51 927    " 
Thomas Ender akvarellek                                                  219    " 
                    
                                     ____________________              
 
                                                           Összesen         300 007  rekord 
 
Az utolsó három adatbázis bővítése befejeződött.  
 
1. A Könyvtár feldolgozó munkájának összesített számadatai a következők: 
 

                 Címleírás               Osztályozás  
      2000        2001       2000       2001 

Modern könyv (mű) 
+részcímes per. 

     6 953 
      +204 

      6 302 
       +265 

     6 988 
     +250 

     5 061 
      +230 

Periodika (cím)           49            41                 49           41 
Keleti könyv (mű)          550          580         550         580  
Keleti periodika (új)             4              7             -             - 
Kézirat  (db)      5 643       9 125             -             - 
Régi könyv (mű)           80          569             -              - 
Mikrofilm (mű)         788          163         788         163 
Periodikák retrospektív 
feldolg. (köt.) 

        874          592             -              - 

CD-ROM             15            15 
 
 
2. A feldolgozó munka részletező adatai 

 
 

Szerzeményezéstől átvett könyv:                         6 052    db 
                                                                      +         250   db (rászámozás) 
                           összesen:                        6 302   db 
Folyóirattártól átvett részcímes  
                                             periodika                     265   db 
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Elkészített, ellenőrzött leírás (rekord)                  6 680    db 
        ebből leírt, ellenőrzött könyv:  
              magyar                                                    2 611    db 
              külföldi                                                   2 705    db 
         rászámozásos                                                  250    db 
         rekatalogizált                                                    25    db 
         Lieferung-füzetek                                             39    db 
Részcímes leírás                                                      230    db 
CD ROM leírás                                                         15    db 
Sorozati leírás                                                          805    db 
Elkészített utaló                                                    1 012    db 
Szakozott  
                 könyv                                                   5 061    db 
(a rászámozásosok és a rekatalogizáltak nélkül, mert ezek szakozása 
 már az előző köteteknél elkészült) 
 
részcímes periodika                                                 230   db 
                  CD ROM                                                 15   db 
Olvasószolgálatnak átadott könyv                        5 566   db 
 
Nyomtatott és a katalógusokba beosztott cédula: 
betűrendes katalógusba                                         5 796    db 
szakkatalógusba                                                    2 118    db 
KC-nek küldött cédula                                          2 412    db 
                                         Összesen:                         10 326    db 
 
 
IV. OLVASÓSZOLGÁLAT 
Olvasószolgálat 
 

2001. március 15-től a könyvtárhasználat díjtételei módosultak - összhangban 
a január 17-én életbe lépett új kormányrendelettel, mely könyvtárhasználókat 
megillető egyes kedvezményekről szól. 

2001-ben a beiratkozott olvasóink száma 9 722 volt, ebből kölcsönző 3 4l7. 
Beiratkozási és kölcsönzési díjakból 2 447 681 forint folyt be. Az olvasóforgalom a 
2001. évhez képest csökkent, ami valószínűleg összefügg a Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár újramegnyitásával, valamint a Pázmány Péter Katolikus Egyetem könyv-
tárának bővítésével. A helybenolvasók többségét továbbra is az egyetemi hallgatók 
teszik ki, habár számarányuk a Könyvtár többi használójához képest csökkent. 
Növekvő tendenciát mutat a PhD-hallgatók, fiatal kutatók, egyetemi oktatók érdek-
lődése Könyvtárunk iránt. A kutatók kivételes helyzete, soron kívüli fogadása és 
kiszolgálása ebben az évben is biztosítva volt. 
 


