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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. 
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1. A Könyvtár használói (fő) 
 
 
 2000 2001 
Beiratkozott olvasók száma 12 080 9 722 

 
Helybenolvasásra beiratkozott: 6 305 fő 
Kölcsönzésre beiratkozott:        3 417 fő 
 
Ezekben az adatokban az alapszolgáltatásokat ingyen igénybe vevők száma nem 
szerepel! 
 
2. A használók tudományos fokozat és foglalkozás szerint megoszlása (%) 
 
 Könyvolvasó Folyóiratolvasó 
MTA rendes és levelező tagja            0,90            0,3 
Egyetemi tanár, tudományok 
doktora,  kandidátus 

         13,68            6,2 

Egyetemi oktató           7,08          10,7 
Tudományos kutató,  
PhD hallgató 

          9,62          16,2 

Nem főfoglalkozású kutató           8,59           8,6 
Egyetemi hallgató         58,28         57,6 
Egyéb           1,85           0,4 

 100 % 100 % 
 
 
3. Az állomány használatának megoszlása szakok szerint (%) 
 
Szakcsoport       Könyv Folyóirat 
0     általános művek           3,35        11,9 
1/2   filozófia, 
pszichológia, vallás 

        14,62          7,2 

3   társadalomtud.           8,90        17,8 
5   természettud.           3,58          6,2 
6   alkalmazott tud.           1,83          1,0 
7   művészetek           3,65          6,2 
80 nyelvtudomány           9,93        20,1 
82 irodalomtudomány         32,54        16,8  
9   földrajztud., régészet, 
történettudomány 

       21,60        12,8   

     100 %       100 % 
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4. Az állományhasználat adatai - modern könyvolvasó, folyóirattár és 
különgyűjtemények 
 

Könyvtárhasználók 
száma  

  
Beiratkozott 
olvasók száma Összesen Ebből 

kölcsönzők 

Kölcsönzött 
dokumentu-
mok száma 

Helyben használt 
dokumentumok 
száma 

2001         9 722    59 469    7 810     19 638 
 

    479 745 

2000         12 080    72 090        10 126     21 128     448 496 
 

 
A kölcsönzési forgalom az előző évihez képest valamelyest csökkent. A 

könyvkölcsönzés szabályait igyekszünk olvasóinkkal betartatni. Az elvesztett 
könyvekért könyvtartozás címén olvasóink 93 057 forintot fizettek be.  
 
Könyvtárközi kölcsönzés  
 

Könyvtárunk ebben az évben is az Országos Dokumentumellátási Rendszer 
(ODR) keretében térítésmentesen kölcsönözte állományának anyagát a hazai könyv-
táraknak. E szolgáltatásunk színvonalának emelése érdekében januártól bevezettük az 
online kérés lehetőségét elsősorban az akadémiai kutatóintézetek, felsőoktatási és me-
gyei könyvtárak számára. Állományunk biztonsága érdekében az online kölcsönzési 
lehetőséggel élni kívánó könyvtáraknak írásban kellett regisztráltatni magukat. Eddig 
ezt 89 könyvtár tette meg. Könyvtárközi kölcsönzésünk a tavalyi évhez képest haté-
konyabbá vált, a kölcsönzött könyvek mennyiségét tekintve is növekedést mutat. A 
külföldi könyvtárközi kölcsönzés volumene nem számottevő, hasonló mértékű volt, 
mint az előző években. 2001-től az OSzK a külföldi kéréseket is a web-es kérőlapon 
továbbítja hozzánk és a kölcsönadott dokumentumokat is ők küldik el a kérő partne-
reknek, ezért a közvetlenül külföldre kölcsönzött könyvek száma a statisztikában 
csökkent. 

Az ARIEL szoftverrel 190 kérésnek tettünk eleget 1 688 oldal továbbításával. 
 
5. A könyvtárközi kölcsönzés számadatai 
 
              Más könyvtártól kapott                               Más könyvtárnak adott 
                                                      könyvtári egységek 

Kérések száma Teljesítések száma Kérések száma Teljesítések száma 
150 104+8 másolat 2 651 1 727+655 másolat 
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Raktározás 
 

A gyarapodás zökkenőmentes elhelyezése érdekében folyamatosan szállítottuk 
ki a legrégebbi állományrészeket - összesen 2 345 kötetet - a törökbálinti raktár még 
üres polcaira, ami ezáltal betelt. A helyhiány enyhítését az állományrészek átcsopor-
tosításával, ésszerűbb elrendezésével, a földszinti nagyterem raktározásra történő 
átalakításával igyekeztünk megoldani. Sikerült újabb 560 polcmétert felszabadítani, 
így tovább folytathatjuk a 200 000-es jelzet még hátralevő részének kiszállítását. 

A törökbálinti raktár kiszolgálja az Olvasószolgálat, a Folyóirattár, a Keleti 
Gyűjtemény, a Kézirattár valamint a Levéltár igényeit. Összesen 16 164 könyvtári 
egység, valamint 1 850 levéltári doboz és dosszié került mozgatásra. 

Az Arany János utcai épület raktárainak valamennyi szintjén, továbbá a török-
bálinti raktárban elvégeztük a könyvek számrevízióját. Ezt követően került sor a valós 
hiányok felmérésére. Elmondhatjuk, hogy a nagy forgalom ellenére raktárainkban 
rend van. 

A törökbálinti raktár bővítésének tervezése 2001. júliusában elkezdődött és az 
év végére a terv a főhatóság támogatásával elkészült. A bővítést a jelenlegi raktár te-
rülete melletti épületrészbe terveztettük, könyv-, folyóirat- és levéltári anyag számára. 
A bővítés eredménye egy kb. 650 négyzetméter alapterületű háromszintes raktár lesz. 
A raktár két ütemben épül, első része 2003-ban, második része 2005-ben lesz birtokba 
vehető. 
 
Állományvédelem 
 

A Könyvtár kötészeti szükséglete évek óta meghaladja a Könyvkötészet kapa-
citását. A kötészeti gondok enyhítésére ebben az évben megkezdtük a félkemény kö-
tések tékázását. 

A kötészet 2001. évben bekötött összesen 2 538 kötet, ezenkívül restaurált 11 
kötetet és elvégzett egyéb kötészeti munkákat. 

A Kézirattár a Gábor Andor hagyaték restaurálására szolgáló keretből restau-
ráltatta Gábor Andor hagyaték kéziratait, NKÖM pályázati támogatásból Vörösmarty 
kéziratokat, 16. századi régi könyveket, térképeket és metszeteket valamint kódex-
töredékeket (összesen 1 594 eFt értékben). 
 A Keleti Gyűjtemény a NKÖM támogatásból restauráltatta a Stein Aurél 
anyag még hátralévő részét (600 eFt értékben). 
 A Mikrofilmtár állományvédelmi céllal 30 műről készített filmet, ez 
9050 felvételt jelent. 
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Reprográfia 
 
Fotótechnikai szolgáltatások  
 
Felvételek száma 2000 2001 
Mikrofilm        10 860         17 251 
Kisfilm             261                      646 
6x6 vagy színes felvétel          1 638                      721 
Összesen        12 759           18 618 
 
Másolatok száma 2000 2001 
Mikrofilm-másolat         2 800          1 799 
Fotókópia (nagyítás)          1 780             935 
Elektrosztatikus nagyítás          8 880        10 191 
Összesen       13 460        12 925 
 

 
Xerox gyorsmásolat 

 
2001-ben 2 049 megrendelésre 105 126 db másolat készült el. A műhely 

bevétele: 893 064 forint volt.  
 
Infotec 4451 géppel:   39 320 
Nashua géppel        :   65 806 
 
 
V. INFORMÁCIÓSZOLGÁLTATÁS 
 

Tájékoztató jellegű kérdések mind belföldről, mind külföldről telefonon, 
postán, faxon valamint e-mailen érkeztek az Olvasószolgálatra. A kérdések nagy része 
könyvtárunk állományával, szolgáltatásaival volt kapcsolatos, de számos általános 
jellegű referenszkérdés is érkezett a legkülönbözőbb területekről. Írásban 54 kérdést 
válaszoltunk meg. A telefonon kért tájékoztatás, információ hasonló mértékű volt, 
mint az előző években. Átlagosan napi 30-40 telefonon feltett kérdésre adtunk választ. 
A fentieken kívül a Könyvtár többi osztályai is rendszeresen adtak tájékoztatást szó-
ban és írásban bel- és külföldre egyaránt. Különösen sok munkát igényel, ha külföld-
ről kritikai kiadásokhoz kérnek a Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye anyagában 
található adatokat (mint pl. Sebastian Brant és J.Chr. Gottsched).  

Az információszolgáltatásban előrelépést jelentett, hogy az Oktatási Miniszté-
rium (OM) október 1-től elindította az Elektronikus Információszolgáltatás (EISz) 
programot. Ennek előzményeként együttműködési megállapodást kötött az MTA-val 
az ISI Web of Science, valamint az Elsevier Science Direct adatbázisok hozzáférhe-
tővé tétele tárgyában. Később a SwetsnetNavigator is elérhetővé vált e megállapodás 
résztvevőinek. A Könyvtár OTKA pályázaton nyert 10 MFt támogatása is hozzájáru-


