
                                                          26 

 

 

ken PC-ket, munkaállomásokat helyeztünk el. (2001-ben 22 személyi számítógép 
beszerzésére volt lehetőség.) Az MTAK adatbázisainak a régi szerverről az új szer-
verre való áttelepítése, valamint a tényleges migrációt jelentő rekordáttöltés az új 
ALEPH 500 struktúrába júniustól novemberig tartott a forgalmazó vállalat, az EX-LH 
közreműködésével. A nyári szünet utáni nyitáskor - augusztus 7-én - már lehetséges 
volt a keresés a törzsgyűjteményben, az adatbázis egyéb elemei és különböző funkciói 
az év végéig fokozatosan váltak hozzáférhetővé. Mivel a feldolgozási munkafolyamat 
MARC-alapú lett, és az online tájékoztatás is részben más módon történik az új rend-
szerben, 2001 áprilisától szakaszosan akkreditált tanfolyamokat és rendszerkezelő 
oktatást szerveztünk a munkatársak részére. 

Megtörtént az OPAC integrálása az MTAK honlapjába, ahol segédanyagként a 
katalógus használatáról szóló tájékoztatókat helyeztünk el. A Könyvtár alapításának 
175. évfordulója tiszteletére egy 35 képből álló online körsétát állítottunk össze a 
honlap menüjében. 2001-ben az MTAK honlapjára (w3.mtak.hu) összesen 239 411 
belépést rögzítettünk. 

Az évek óta nehézséggel működő elektronikus levelezőrendszer 2001 májusá-
tól stabilizálódott, amikoris a szoftver új, szűrővel ellátott verzióját sikerült beüze-
melni. 2001 decemberében a Könyvtár távközlési vonala is javult: a 128 kbps helyett 
az MTA fővonalához kapcsolódva megosztva jutunk hozzá egy 10 Mbps sebességű 
vonalhoz. 

A Folyóiratosztályon üzemelő dokumentumok továbbítását végző számító-
gépet meghibásodás miatt ki kellett cserélni, ill. sor került az ARIEL program új 
verziójának megvásárlására is.  
 
 
VII. AKADÉMIAI LEVÉLTÁR 
 

A Levéltár 2001-ben tovább gyarapította állományát, folytatta a begyűjtött 
anyag feldolgozását és ellátta az MTA Titkárság és a Doktori Tanács irattári feladatait 
és a levéltári kutatószolgálatot. 

Az iratállomány növekedése 33,24 ifm volt. Az év végére az iratállomány 
mennyisége elérte a 2360,05 ifm-t. Az átvett jelentősebb irategyüttesek: Pénzügyi 
Osztály 8,16 ifm; Tudományos Minősítő Bizottság 6 ifm; Jogi- és Igazgatási Fő-
osztály 4,8 ifm; Bolyai Ösztöndíj 3,36 ifm, VII. Kémiai Tudományok Osztálya 
2,28 ifm. A hang- és fotógyűjteményünk az elmúlt évben nem gyarapodott. Az intéze-
tek iratkezelésének folyamatos ellenőrzésére nincs lehetőségünk, de alkalmanként ta-
nácsot adunk, ill. ellenőrzünk, és többször adunk ki selejtezési engedélyt. Idén az 
OTKA Irodával és a Kémiai Kutatóközponttal beszéltük meg az iratrendezést és írtuk 
alá a selejtezési jegyzőkönyveket.  

Az iratrendezés az elmúlt években kialakult gyakorlat szerint folyt, elsősorban 
az újonnan beérkezett és a kutatószolgálat számára elővett anyagokban végzünk 
közép- és darabszintű rendezést. Így elsősorban a Doktori Tanácstól átvett iratokban, 
de ez több fondot is érint: a Tudományos Minősítő Bizottság 50 doboznyi iratanya-
gához elkészült 477 katalóguscédula, Doktori Tanács 20 dobozához pedig 172 kataló-
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guscédula, a Bolyai Ösztöndíj 28 dobozához átvételi jegyzék készült. Elvégeztük a 
kutatószolgálat számára kivett 1 531 személyi dosszié rendezését, és katalógus-
cédulájának revízióját. Az akadémikusokról készített nyilvántartásunkat fokozatosan 
bővítettük és kiegészítettük a 2001-ben megválasztott akadémikusok adataival.  

A raktári helyzet az év folyamán javult, birtokba vehettük a Borospincét, így 
már nemcsak külső raktárakkal rendelkezünk. 

2001-ben 25 kutató kért és kapott kutatási engedélyt. A kutatók 278 esetben 
1 886 raktári egységnyi anyagot kaptak kézhez és 497 másolatot készítettünk 
számukra. A Könyvtár Olvasószolgálatán keresztül pedig egy külföldi kutatónak 
gyűjtöttünk és adtunk anyagot az Akadémia egyik tiszteleti tagjáról (Raman, 
Chandrasakara Venkata). Az MTA Titkárságának 100 esetben adtunk felvilágosítást, 
vagy kerestünk elő iratot és 755 másolatot készítettünk. Nyugdíj-igazoláshoz 2 eset-
ben kerestünk anyagot. 

2001-ben is járt a Levéltárban a szakfelügyelő, és ebben az évben a kutató- és 
az ügyfélszolgálat ellátását ellenőrizte. Jelentésében, amelyet a levéltár fenntartójának 
is elküldött, leírta, hogy a vizsgált témában megfelelő szinten érvényesülnek a jog-
szabályi előírások és a szakmai követelmények. 
 
 
VIII. MTA LUKÁCS ARCHIVUM ÉS KÖNYVTÁR 
 
A könyvtár állománygyarapítására 2001-ben 200 000 Ft állt rendelkezésünkre. Ebből 
folyóiratra 65 896 Ft-ot (24 cím), könyvre 124 412 Ft-ot (65 tétel) költöttünk.  
19 könyvet ajándékba kapott az Archívum. 
A Szerzői Jogvédő Hivatal utódszervezetétől (Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő 
Iroda Egyesület) a Lukács-kiadással kapcsolatos teljes irattári dokumentáció  
(217 ügyirat) átkerült a Lukács Archívumba. 
2001. október 26-án a Balázs Béla Stúdióban bemutatták a Lukács Archívumban 
forgatott, Balázs Béla című életrajzi filmet. 
A Duna TV a Magyar Történelmi Arcképcsarnok sorozatának keretében filmet 
forgatott Lukács Györgyről az Archívumban, melyet 2001 novemberében mutattak be. 
A film szövegírója és szakértője Sziklai László, a dokumentációt Miklauzič Istvánné 
állította össze. 
A szerzők tartós kutatómunkáját segítve az Archívumban készült Hell Judit-Lendvai 
Ferenc A magyar filozófia a XX. században I-II. (Áron Kiadó) című könyvének 
bibliográfiája. 
A Lukács Archívumban került sor Veres András Lukács György 
irodalomszociológiája című, a Balassi Kiadónál megjelent könyvének bemutatójára. 
A Lukács Archívum tudományos vitasorozatának keretében Heller Ágnes, Mesterházi 
Miklós, Pongrácz Tibor és Sziklai László előadása hangzott el. 
Külföldi kutatóink voltak: Peter Thomas, Melissa White (Ausztrália); Stefan Mertens 
(Belgium); Sergio Lessa (Brazília); Werner Jung, Antonia Opitz, Karl Schlägel 
(Németország); Péteri György (Norvégia). 


