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III. FELDOLGOZÁS, KATALÓGUSÉPĺTÉS 
 

A Katalogizáló osztály napi munkájában az intézmény szempontjából is igen 
nagy horderejű változás történt: hosszú szakmai előkészítő munka után kezdetét vette 
a szakozás munkafolyamatában a tárgyszóalkotás. A Könyvtár részt vesz a 
BME OMIKK és az OSZK együttműködésében épülő egyetemes magyar tárgyszótár 
fejlesztésében és karbantartásában. Az év során megkezdődött a szakkatalógus átszer-
kesztése és tömörítése, majd a földrajzi katalógus tömörítése következik. 

Az ALEPH 505-re való átállás befejeződött, az osztály létszáma fiatal 
munkatársakkal bővült, remélhetőleg ez eredményeket fog hozni az elkövetkező 
időben. 

Az olvasók számára havonta készül gyarapodási jegyzék, melyben az anyag az 
ETO főszámai alapján, az egyes tudományágak szerinti csoportosításban található.  

 Az ALEPH 505 verziójára való áttéréskor áttöltött rekordokban az áttöltésből 
eredő hibák javítását az osztály munkatársai folyamatosan végzik. 

A Folyóirattárban párhuzamosan folyik a cédulakatalógusok és az online 
katalógus FIR adatbázisának építése, mivel az ALEPH 505 verziójára való áttérés 
során különösen sok hiba keletkezett. Ameddig ezek javítása meg nem történik, 
szükség van a cédulakatalógusok építésére is. 

A hagyományos folyóirat feldolgozó munkák keretében folytatódott a retro-
spektív feldolgozó munka, a részcímes folyóiratokból 405 kötetet adtunk át könyvfel-
dolgozásra.  

Az OSZK Külföldi Folyóiratok Központi Katalógusa számára közel 5 000 
folyóirat cím esetében tettünk eleget bejelentési kötelezettségünknek.  

2002-ben új feladatként elkezdtük az egyes folyóiratok internetes hozzáférésé-
nek feltüntetését az online katalógusban. A munka folyamatos és minden esetben elő-
zetesen kipróbáljuk az internetes címek használhatóságát. ĺgy a FIR adatbázis haszná-
lói a jelenleg már nem kurrens állományunk mintegy kiegészítéseként hozzáférhetnek 
az adott folyóirat kurrens számainak tartalomjegyzékéhez, referátumaihoz vagy nem 
egy esetben a teljes cikk anyagához is. 

Jelenleg 7 090 külföldi és 735 magyar folyóirat adatai szerepelnek az online 
katalógus FIR adatbázisában. (Ebből 2002 folyamán 250 cím, 90 külföldi és 160 
magyar, került gépi feldolgozásra). A már számítógépen is hozzáférhető 7 825 
folyóiratcím magában foglalja a Könyvtár összes kurrens külföldi és magyar 
folyóiratát. Ez megközelítőleg a címek felét adja, míg a másik fele az elmúlt 10-15 
évben megszűnt, illetve lemondott folyóiratok adatait tartalmazza.  
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A Média Katalógus folyamatosan gyarapodik. A Könyvtár állományában 
meglévő CD-ROM-ok szakok szerinti megoszlása: 

 
általános művek    36 
filozófia       3 
vallás        7 
társadalomtudományok   28 
természettudományok      6 
alkalmazott tudományok   16 
művészet     14 
irodalom, nyelvészet     37 
történelem      42 
 
összesen               189 cím 
(ebből: monográfiák:163, periodikák:26) 

 
A Kézirattárban megkezdődött a már rendezett Gunda Béla hagyaték katalo-

gizálása és rekordbevitele. Folytatódott a Bernáth Aurél és a Király István hagyaték 
katalogizálása. Feldolgozásra kerültek a régi naplózatlan anyag analekta jellegű 
kéziratai, többek között Szily Kálmán akadémiai működésével kapcsolatos levelek, 
iratok, fényképek, Szinnyei József fényképgyűjteménye, 18-19. századi kéményseprő 
céhlevelek, a Batthyány könyvtárból származó kéziratos katonai iskolai rajzok és 
épületrajzok, Kisfaludy Sándor gazdasági iratai, 18-19. századi, a Teleki könyvtárból 
származó gazdasági és olvasmánytörténeti feljegyzések, Varsányi János műtárgyakról 
készített rajzai, Karacs Ferenc metszete Győri Sándor Lánchíd tervéről, valamint 
hungarica jellegű, ajándékba kapott xerox-másolatok. Rekatalogizáltuk a régi ún. 
ideiglenesen feldolgozott anyagból Frigyes főherceg levelezését, ill. a Toldy Ferenc, 
Balázs Béla hagyaték egyes tételeit. Folyamatos a gyászjelentések katalogizálása. 

Feldolgozott tételek: 21 870, katalóguscédula: 3 202 (ebből gépen lévő rekord 
1 632). A disszertációkról összesen 101 katalóguscédula készült.  

A régi könyvek vonatkozásában elkezdődött a Ráth György-féle Hungarica-
gyűjtemény elektronikus feldolgozása az eRMK CD-ROM alapján. A rekordok 
száma: 1 039.  

Az év során elkészült 790 bibliográfiai rekord és 798 példányleíró rekord. A régi 
könyv rekordok száma összesen: 1 829. 

 
A Keleti Gyűjtemény számára az év kiemelkedő eseménye volt a Stein Aurél 

hagyaték feldolgozása, mely a British Museummal közös projekt keretében valósult 
meg. Elkészült a közös munka gyümölcse, a Catalogue of the Collections of Sir Aurel 
Stein in the Library of the Hungarian Academy of Sciences.  

Folytatódott a török kéziratok katalogizálása Ismail Parlatir professzor (Török 
Nyelvtudományi Társaság) és Hazai György akadémikus közreműködésével. Elké-
szült a teljes kéziratos anyag első leírása (vagyis felmérése), az anyag gépbe vitele és 
ellenőrzése folyik (Zsiga Kiss Andrea, Nyelvtudományi Intézet).  
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Orosz Gergely a tibeti kéziratok és fanyomatok feldolgozásán munkálkodik 
harmadik éve. A több mint négyezer egységet számláló gyűjtemény leírása eddig 
1 600 oldalt tesz ki. Most folyik az anyag rendezése és mutatók összeállítása. 

Feldolgozásra került összesen 770 könyv, 88 sorozat, készült továbbá 110 utaló, 
valamint 4 új folyóirat. 

A Mikrofilmtár összesen 182 műről készített bibliográfiai leírást MicroIsis 
rendszerben. A MicroIsis adatállomány online katalógusba történő integrálását a 
közeljövőben meg kell oldani.  

Az országos közös katalógus (MOKKA) tagjaként az Akadémiai Könyvtár részt 
vett az elmúlt évi kísérleti futtatásokban, megtörtént az állomány feltöltése az 
adatbázisba. A feltöltött könyvrekordok száma: 212 737. 
 
Katalógusépítés 
Az online katalógus az adatbázisokkal együtt az alábbi rekordokat tartalmazza: 
 
MTA kurrens könyvek, rendelési állomány  226 660 rekord 
FIR folyóiratok adatbázisa        9 393    " 
DISZ  akadémiai disszertációk     19 009    " 
SOR     francia disszertációk        3 500    " 
EKI ékírásos irodalom bibliográfiája    51 927    " 
Thomas Ender akvarellek                                                  219    " 

                             ____________________ 
 
                                                           Összesen         310 708 rekord 
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1. A Könyvtár feldolgozó munkájának összesített számadatai a következők: 
 

                 Címleírás               Osztályozás  
      2001        2002       2001       2002 

Modern könyv (mű) 
+részcímes per. 

     6 302 
      +265 

      6 574 
       +408 

     5 061 
      +230 

    6 627 
       408     

Periodika (cím)           41            42           41          40 
Keleti könyv (mű)          580          770         580        770 
Keleti periodika (új)             7              4             -              - 
Kézirat  (db)      9 125     21 971             -              - 
Régi könyv (rekord)          569       1 829                     -              - 
Mikrofilm (mű)          163          182         163        182 
Periodikák retrospektív 
feldolg. (köt.) 

         592          664             -              - 

Térkép              27           27 
Hangdokumentum              32           32 
CD-ROM           15           111            15        111 
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2. A feldolgozó munka számszerű adatai 
 

Szerzeményezéstől  átvett könyv (db)   
                                új                                                    7 094 
                                rászámozásos                                     369 
      ____________ 

        összesen:                                        7 463 
 
Folyóirattártól átvett részcímes periodika:                       405 

 
Újonnan készített és revíziózott számítógépes rekord          db 
         13 213 
 
                            ebből 
 
Könyvrekordok megoszlása:  
      új könyv                              6 574  
      retrospektív konverzió keretében       4 039 
      _____________ 
   összesen:     10 613 
 
Részcímes periodika                                                          408 
CD/CD-ROM                                                                     111 
Térkép                                                                                  27 
Sorozat                                                                            1 193 
Utaló                                                                                  296 
Authority rekord                                                                565 
 
 
Szakozott 
    Könyv                                                                           6 627 
    Térkép                                                                                27 
     CD/CD-ROM                                                                  111 
      _______________ 

összesen         6 765 
 
Tárgyszavazott rekord                                                             4 210 
Elkészített tárgyszó                                                                21 050 

 
 
  


