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IV. OLVASÓSZOLGÁLAT  
(könyvolvasó, folyóirattár, különgyűjtemények) 
 

A beiratkozott olvasók száma 2002. évben 10 091 fő volt, ebből kölcsönző 
3 517. A beiratkozási és kölcsönzési díjakból 2 238 775 forint. folyt be. Január 1-i 
hatállyal bevezettük az ingyenes ún. regisztrációs olvasójegyet, mely az olvasótermi 
kézikönyvek és a katalógusok használatára jogosít. Ezzel a lehetőséggel összesen 
1 512 fő élt. 

A helyben olvasóink többségét továbbra is az egyetemi, főiskolai és PhD-hall-
gatók teszik ki. Örvendetes, hogy egyre több igényes, felkészült egyetemista, fiatal 
kutató használja olvasótermünket kutatóhelyként. Az olvasók magatartásában az utób-
bi években alapvetően minőségi változás tapasztalható. A Könyvtár állományának 
használtsági mutatói szinte az összes tudományszak tekintetében növekedtek. A kiegé-
szítésként tudományos kutatómunkával foglalkozó olvasók által használt egységek 
száma a humaniórák területén növekedett.  

A külön-gyűjtemények használói többnyire minősített kutatók, köztük számos 
akadémikus használja rendszeresen a Kézirattárat (pl. Ritoók Zsigmond, Borzsák 
István, Jakó Zsigmond és Benkő Samu).  

A Keleti Gyűjteményben többek között huzamosabb ideig kutattak a brit-
magyar projektben résztvevők: Helen Wang, John Falconer, Lilla Russell-Smith, 
valamint a török kéziratokkal foglalkozó Parlatir professzor. 
 
1. A használók tudományos fokozat és foglalkozás szerint megoszlása (%) 
 
 Könyvolvasó Folyóiratolvasó 
MTA rendes és levelező tagja            0,89            0,9 
Egyetemi tanár, tudományok 
doktora,  kandidátus 

         13,15            7,5 

Egyetemi oktató           7,65          10,3 
Tudományos kutató,  
PhD hallgató 

        11,36          16,9 

Nem főfoglalkozású kutató           7,85           8,1 
Egyetemi hallgató         55,75         56,1 
Egyéb           3,35           0,2 

 100 % 100 % 
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2. Az állomány használatának megoszlása szakok szerint (%) 
 
Szakcsoport       Könyv Folyóirat 
0     általános művek           3,00        15,0 
1/2   filozófia, 
pszichológia, vallás 

        13,78          4,5 

3   társadalomtud.           7,78        16,7 
5   természettud.           3,85          5,3 
6   alkalmazott tud.           3,07          1,8 
7   művészetek           3,79          6,9 
80 nyelvtudomány           9,92        23,1 
82 irodalomtudomány          34,42        15,3 
9   földrajztud., régészet, 
történettudomány 

        20,39        11,4 

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

Könyvtárhasználatok 
száma  

  
Beiratkozott 
olvasók száma Összesen Ebből 

kölcsönzők 

Kölcsönzött 
dokumentu-
mok száma 

Helyben használt 
dokumentumok 
száma 

2002       10 091     58 601    8 563     19 148     450 466 
2001         9 722    59 469    7 810     19 638     479 745 
 

A kölcsönzési forgalom a tavalyi évhez hasonlóan alakult, csupán a szolgálta-
tási alkalmak száma mutat némi növekedést. Emelkedett a kölcsönzésre beiratkozottak 
száma, ugyanis az egyetemek egyre több társadalomtudományi és természettudományi 
PhD diplomást bocsátanak ki, és ezek a kutatók könyvtári szabályzatunk értelmében 
igénybe vehetik kölcsönzési szolgáltatásainkat. A kölcsönadható könyvek számát né-
hány indokolt kivételtől eltekintve szigorúan betartottuk. Elveszett könyvekért könyv-
tartozás címén olvasóink 55 353 forintot fizettek be. Felszólításaink eredmény-
telensége miatt 11 esetben fordultunk bírósághoz fizetési meghagyással 227 322 forint 
követelésre. Ebben az évben is fel kellett számolnunk több régi behajthatatlan 
kölcsönzési ügyletet. 
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4. A könyvtárközi kölcsönzés számadatai 
 
 
Könyvtárközi 
kérések 

száma Teljesítés eredetiben nyomtatott 
formában 

elektronikus 
formában 

beérkezett 
kérések 

2 257 küldött 
dokumentumok

       1 330     357      332 

küldött 
kérések 

   127 kapott 
dokumentumok

          113         3  

 
Az MTA Könyvtára az ODR tagkönyvtáraként – elsősorban gyűjteményének 

egyedi jellege miatt –kiemelkedő szerepet játszik a hazai könyvtárközi kölcsönzésben. 
 
Raktározás 
 

A nyári zárás alatt a nagy esőzések következtében beázott a Pince 2 raktárunk, 
szerencsére az ott őrzött könyveket nem érte kár. A Duna áradása miatt további 
erőfeszítéseket kellett tenni, az alsó polcokon levő állományt biztonságosabb helyre 
kellett átrakni. A beázás és az áradásveszély elmúltával átmenetileg a magas páratar-
talom okozott gondot. Az esőcsatorna korábbi rossz bekötése okozta nehézségek az év 
végéig elhúzódtak. Kb. 17 000 kötetet kénytelenek voltunk fóliázni, így onnan hóna-
pokig szünetelt a kiszolgálás. Az augusztusi nyitás után - ezt a 17 000 kötetet kivéve – 
biztosítottuk a könyvek zavartalan kiszolgálását. Korszerű, hitelesített hőmérséklet- és 
páramérő beszerzése révén megoldottuk raktáraink levegőjének rendszeres 
ellenőrzését.  

Folytatódott a könyvanyag folyamatos kiszállítása a törökbálinti raktárba, így 
142 polcfolyómétert sikerült felszabadítani az új könyvek részére. 

Az Újpesti rakparti raktárat 2003. május 31-ig ki kell üríteni. Az ott tárolt 
anyag nagyobb része a törökbálinti raktárba kerül, kisebb részét több szakaszban más 
könyvtárak részére felajánljuk. Kikerült már 361 polcfolyóméter az 500 000-es 
könyvállományból és 6 432 kötet Kaszinó-anyag.  

A törökbálinti raktár naponként kiszolgálja az Olvasószolgálat, a Folyó-
iratosztály, a Keleti Gyűjtemény, a Kézirattár és a Levéltár kéréseit, elhelyezi a gyara-
podást és kezeli a cseretartalékot. Az év során az ún. akadémiai fölös csereanyag moz-
gatása jelentett komoly munkát a raktárnak. További állandó, nehéz fizikai munkát je-
lent az Újpesti rakparti raktárból származó anyag elhelyezése.  

A törökbálinti raktárbővítés terve és költségvetése elkészült. A közbeszerzési 
eljárás lefolytatása után 2003 első felében elkezdődik az építkezés. 
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Állományvédelem 
 

A kötészet munkájának nagy részét az Újpesti rakparti raktárból áthozott 
anyag tisztítása tette ki. Az elmúlt évben a kötészet dolgozói 6 432 kötetet fertőtlení-
tettek, tisztítottak  

A kötészet 2002-ben bekötött összesen 1 800, restaurált 23 kötetet és elvégzett 
egyéb kötészeti munkákat.  

A Kézirattár 259 fólió kéziratot (oklevél, metszet, akvarell, térkép, levelezés) 
és 13 kötetet (ősnyomtatvány, antikva és kötetes kézirat, pl. Széchenyi-napló) restau-
ráltatott NKÖM pályázati támogatásból. A nyári zárás alatt egy többéves NKÖM 
pályázat első szakaszaként megkezdődtek a preventív állományvédelmi munkálatok, 
melyek az e célra nyert újabb pályázati támogatásból 2003-ban is folytatódhatnak. 

A Mikrofilmtár állományvédelmi céllal elkezdte a Magyarország vármegyéi 
és városai című többkötetes sorozat mikrofilmezését. Lezajlott a pozitív mikrofilmek 
állományellenőrzése, az olvasótermi galériában található filmek portalanítása, 
valamint az elhasználódott dobozok cseréje.  
 
Reprográfia  
 
Fotótechnikai szolgáltatások  
 
Felvételek száma 2001 2002 
Mikrofilm         17 251        13 638 
Kisfilm              646             397 
6x6 vagy színes felvétel              721             348 
Összesen         18 618        14 383 
 
Másolatok száma 2001 2002 
Mikrofilm-másolat          1 799             297 
Fotókópia (nagyítás)              935             621 
Elektrosztatikus nagyítás         10 191          7 170 
Összesen        12 925          8 088 
 

 
Xerox gyorsmásolat 

 
A Xerox-műhely 2002-ben 1 771 megrendelésre 117 617 db másolatot készí-

tett (ebből belső használatra 43 089 db-ot).  
A Kézirattár 155 megrendelésre 7 116 másolatot készített. 
Az Olvasóteremben elhelyezett önkiszolgáló gépen 170 236 oldal másolat ké-

szült el. 
 


