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III. FELDOLGOZÁS, KATALÓGUSÉPĺTÉS 
 
Az intézmény szempontjából igen nagy horderejű változás történt az év során. 

Hosszú szakmai előkészítő munka után elkezdődött a szakozás munkafolyamatában a 
tárgyszóalkotás, kiépült a tárgyszavak alkalmazásához szükséges adatbázisok teljes 
rendszere. ĺgy a dokumentumok szakozása az ETO jelzeten kívül tárgyszavakra is 
kiterjed. A két egymást kiegészítő tartalmi feltárás gyorsabb és hatékonyabb vissza-
keresést tesz lehetővé.  

Minden újonnan készített, illetve javított rekord bekerül a MOKKA-ba, majd a 
korábban elkészített rekordokat visszamenőleg ellátjuk a MOKKA-kóddal. 

Folytatódott a szakkatalógus átszerkesztése és tömörítése: eddig 497 fiók 
sokezer cédulányi anyagának átrendezése történt meg. 

Az előző évben az NKA Könyvtári Szakmai Kollégiumától retrospektív konver-
zióra elnyert támogatásból külső cég igénybevételével elkészült 3 723 külföldi könyv 
rekatalogizálása és ALEPH 505-ba való integrálása. ĺgy az 1986 előtti anyagból kb. 
70 000 könyv rekordja került az online katalógusba. 

Olvasóink tájékoztatására havonta elkészítjük az új szerzemények jegyzékét, 
mely az ETO főszámai alapján, az egyes tudományágak szerint van csoportosítva. 

 
A Folyóirattárban továbbra is párhuzamosan folyik a cédulakatalógusok és az 

online katalógus FIR (folyóirat) adatbázisának építése. 
Folytatódott a retrospektív feldolgozó munka, 456 címhez 685 kötet hozzáírása 

történt meg. A részcímes folyóiratokból 250 kötet került át a könyvfeldolgozásra. 
Az OSZK Külföldi Folyóiratok Központi Katalógusa számára közel 4 000 

adatlapon szolgáltattunk adatokat.  
2003 folyamán 244 címmel (173 magyar és 71 külföldi) bővült az online 

katalógus FIR adatbázisában szereplő folyóiratok száma. Jelenleg 8 069 folyóirat 
adatai szerepelnek az online katalógus FIR adatbázisában. 

Emellett tovább folytatódott a folyóiratkiadók internetes címének feltüntetése az 
adatbázisban. 2003-ban 73 magyar és 133 külföldi folyóirat esetében jelöltük ezt az 
adatot. Ennek köszönhetően a FIR adatbázis használói a jelenleg már nem kurrens 
állományunk mintegy kiegészítéseként hozzáférhetnek az adott folyóirat kurrens 
számainak tartalomjegyzékéhez, referátumaihoz vagy nem egy esetben a cikk teljes 
szövegéhez is. 

A Kézirattárban folytatódott a Gunda Béla hagyaték katalogizálása és 
rekordbevitele, befejeződött a Bernáth Aurél és a Király István hagyaték katalogizá-
lása. Megkezdődött Szabó Lőrinc 2002 végén vásárolt hagyatékrészének feldolgozása, 
valamint elkészült a 15. századi jogi kéziratos kötet kodikológiai feldolgozása. 

Feldolgozott tételek: 11 382, katalóguslapok: 7 170. A disszertációkról 
összesen 288 katalóguscédula (és ugyanennyi rekord) készült. 

 
A Régi könyvek vonatkozásában befejeződött a Ráth György-féle Hungarica-

gyűjtemény RMK I-II. elektronikus feldolgozása. Az eRMK CD alapján folytatódott 
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az RM-gyűjtemény sdw file-okba vitele az RMK-III könyvekkel, s ez be is fejeződött. 
A rekordok száma: 1 236. 

Folytatódott a csonkapéldányok feldolgozása, a bibliográfiai rekordok száma 
272, példányleíró rekordoké 303. 

A régi könyv rekordok száma összesen: 1 508. 
A kéziratok, az ősnyomtatványok és a régi könyvek katalogizálására elkészültek 

a tervek az albázisok mezői, adattartalma, indexei, formátumai számára, melyek 
különböző változatait az Osztály munkatársa egyeztette a Számítóközpont és az Ex-
LH cég illetékes munkatársával. Próbarekordok bevitelével ellenőrizték az albázis 
működését, indexeit, megjelenítési formátumait. Ismételt próbák és javítások után az 
MSS albázis adatbevitelre kész. 

 
A Keleti Gyűjteményben 2003-ban is folytatódott a török kéziratok katalo-

gizálása Ismail Parlatir professzor (Török Nyelvtudományi Társaság) közreműkö-
désével. A tervek szerint egy angol nyelvű kiadvány, majd egy török nyelvű változat 
jelenik meg. 

Jól halad a tibeti anyag katalogizálása is. Elkészült a hatalmas, mintegy 1 600 
oldalas leírás első indexe (címmutató), további indexek összeállítása folyamatban van. 
A katalógust célszerű volna CD-n megjelentetni. 

A Keleti Gyűjtemény folyóiratai is bekerülnek az online katalógus FIR 
adatbázisába.  

 
A Mikrofilmtárban az év során lehetővé vált a SOR albázis továbbépítése a 

számítógépes hálózatba való bekapcsolódás révén, 121 tétel bevitele után jelenleg 
3 621 francia disszertáció adatai szerepelnek az online katalógusban. A mikrofilmtár 
ez évi gyarapodásának feldolgozása egyelőre a Folio adatbázisban történik, ez később 
könnyen áttehető az ALEPH-re. 

 
Katalógusépítés 
 
Az online katalógus az adatbázisokkal együtt az alábbi rekordokat tartalmazza: 
 
MTA kurrens könyvek, rendelési állomány  236 451 rekord 
FIR folyóiratok adatbázisa        9 513    " 
DISZ  akadémiai disszertációk     19 297    " 
SOR francia disszertációk        3 621    " 
EKI ékírásos irodalom bibliográfiája    51 927    " 
Thomas Ender akvarellek                                                     219    " 
 
                                                         Összesen               321 028 rekord 
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A Könyvtár feldolgozó munkájának összesített számadatai a következők: 
 

Címleírás Osztályozás  
       2002       2003       2002 2003 

Modern könyv (mű) 
+részcímes per. 

      6 574 
       +408 

     7 941 
      +339 

    6 627 
     +408 

7 941 
+339 

Periodika (cím)            42           43          40            43 
Keleti könyv (mű)           770      1 025        770       1 025 
Keleti periodika (új)              4             7             - - 
Kézirat  (db)     21 971    11 382             - - 
Régi könyv (rekord)       1 829               1 508             - - 
Mikrofilm (mű)          182         179        182 179 
Periodikák retrospektív 
feldolg. (köt.) 664 685 - - 

Térkép             27           19           27 19 
Hangdokumentum             32             2           32 2 
CD-ROM           111           80         111 80 

 
 

 
IV. OLVASÓSZOLGÁLAT 
(könyvolvasó, folyóirattár, különgyűjtemények) 

 
A múlt évben beiratkozott olvasók száma 8 388 volt, ebből kölcsönző 3 636. A 

beiratkozási díjakból 2 730 988 forint folyt be. 
A helybenolvasásra beiratkozottak, valamint az olvasótermi személyes használa-

tok száma az előző évhez hasonlítva csökkent. Ennek valószínűleg több oka is van. 
Egyrészt megváltoztak az egyetemi és főiskolai hallgatók tanulási szokásai, másrészt a 
szükséges információkhoz, jegyzetekhez, irodalomhoz az interneten is hozzá lehet 
jutni. Többen a kölcsönzés korlátozott volta miatt maradtak el Könyvtárunkból. Törzs-
olvasóink többsége egyetemi, főiskolai és PhD-hallgató, valamint fiatal kutató. Az 
egyetemisták és főiskolások számaránya kissé csökkent, a PhD-hallgatók és kutatók 
száma viszont növekedett. 

 
Az MTA központi beruházási keretéből megújult az olvasóterem és az Info-

Centrum berendezése. Az új számítógépes terekhez megfelelő bútorzatot csináltat-
hattunk és kicserélhettük az olvasóterem székeit. Az IKB támogatásból nyert számító-
gépeket a katalógustermekben és az Info-Centrumban helyeztük el, így most a 
Könyvtárban összesen 28 számítógép áll az olvasók rendelkezésére. 

Internet használatért olvasóinktól nem kérünk használati díjat. November 1-től 
biztosítottuk az adatbázisból nyert találatok kinyomtatását. 
 




