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ezer folyóirat teljes szövegéhez fér hozzá. Az SFX révén ezek közös online felületről 
érhetőek el. A MetaLib keresőportál beindítása 2004. év elejére várható. 

2003-ban az MTAK honlapján (w3.mtak.hu) 42 323 látogatást rögzítettünk. 
 
 

VII. AKADÉMIAI LEVÉLTÁR 
 
A Levéltár 2003-ban 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 123,12 ifm volt. Az év végére az iratállomány 
mennyisége elérte a 2 538,97 ifm-t. Az átvett jelentősebb irategyüttesek: OTKA Iroda 
52,44 ifm, a tudományos osztályok (az MTA Titkársága Irodaházának átépítése miatt 
az átlagosnál nagyobb anyagot kaptunk): II. Filozófiai és Történettudományok 
Osztályának iratai 5,64 ifm; III. Matematikai Tudományok Osztályának iratai 2,4 ifm; 
a IV. Agrártudományok Osztályának iratai 3,24 ifm; az V. Orvosi Tudományok 
Osztályának iratai 4,32 ifm; a VII. Kémiai Tudományok Osztályának iratai 2,88 ifm 
és a VIII. Biológiai Tudományok Osztályának iratai 6,72 ifm. Az MTA Jogi és 
Igazgatási Főosztályról pedig 16,56 ifm érkezett a Levéltárba. A hang- és 
fotógyűjteményünk az elmúlt évben nem gyarapodott. 

Az intézetek iratkezelésének folyamatos ellenőrzésére nincs lehetőségünk, de 
alkalmanként tanácsot adunk, ill. ellenőrzünk, és többször adunk ki selejtezési enge-
délyt. Idén az OTKA Irodával és az MTA Titkársága több egységével beszéltük meg 
az iratrendezést, és írtuk alá a selejtezési jegyzőkönyveket. Részt vettünk az MTA 
Titkársága új iratkezelési szabályzatának előkészítésében. 

Az iratrendezés az elmúlt években kialakult gyakorlat szerint folyt, elsősorban 
az újonnan beérkezett és a kutatószolgálat számára elővett anyagokban végeztünk 
közép- és darabszintű rendezést. Így ebben az évben elsősorban a TMB személyi 
dossziéit (312 dosszié) és a beérkezett tudományos osztályok iratait rendeztük. 
Elvégeztük a kiemelt dossziék katalóguscéduláinak javítását és folytattuk a TMB 
katalógus revízióját is. 

Az év folyamán az Újpesti rakparton levő raktár kiürítése miatt a Levéltár ott 
lévő anyagát ideiglenesen el kellett helyezni addig, amíg a törökbálinti új raktárban 
végleges helyére nem kerül. Így 2 599 doboz, azaz 312 ifm került a Székházban lévő 
borospincébe, ill. a törökbálinti régi raktárba. 

A Levéltár a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által a veszélyeztetett 
állapotú anyag megmentésére kiírt pályázatán nyert támogatásból 4 000 savmentes 
irattároló dobozt szerzett be.  

2003-ban 28 kutató (ebből 3 külföldi) kért és kapott kutatási engedélyt. A 
kutatók 266 esetben 2 014 raktári egységnyi anyagot kaptak kézhez és 
1 899 másolatot készítettünk számukra. Kutatóknak 7 esetben írásban adtunk választ. 
Az MTA Titkárságának 92 esetben adtunk felvilágosítást vagy kerestünk elő iratot és 
56 másolatot készítettünk. Nyugdíj-igazoláshoz 3 esetben kerestünk anyagot. 
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2003-ban is járt a Levéltárban szakfelügyelő, és ebben az évben az iratkezelés 
közlevéltári ellenőrzését, a kutatótermi szabályzatok és nyilvántartások meglétét és 
jogszerűségét ellenőrizte. Jelentésében, amelyet a Levéltár fenntartójának elküldött, 
leírta, szükség lenne az intézeti irattárak ellenőrzésére is, de erre az adott létszám 
mellett nincs lehetőség. Megállapította, hogy a kutatótermi szabályzat megfelel az 
előírásoknak. 

 
 

VIII. MTA LUKÁCS ARCHĺVUM ÉS KÖNYVTÁR 
 
A könyvtár állománygyarapítására 2002-ben 200 eFt állt rendelkezésünkre. 

Ebből folyóiratra 75 706 (25 cím), könyvre (41 tétel) 102 482 forintot költöttünk. 
8 könyvet ajándékba kapott az Archívum. 

 
Külföldi kutatóink voltak: Maruyama Keiichi (Japán); Madeleine Meran, 

Antonia Opitz, Meih Römer, (Németország); Livia Cases, Michele Sità (Olaszország); 
John Kadvany (USA). 

 
Az Archívum munkatársainak publikációi, előadásai: 
 
Agárdi Péter 
Publikáció: Magyarország, illetve a magyarság kultúrája és közművelődése az 

ezredfordulón. Művelődéstörténeti tanulmánykötet az MTA szerkesztésében és a 
Kossuth Kiadó gondozásában megjelenő “Magyar Tudománytár” c. sorozat VII. 
kötetébe (A magyarság kultúrája) (előkészületben). Ráció és éthosz a baloldalon. 
Hozzászólás Andor László, Földes György és Knausz Imre vitairatához. =Egyenlítő 
2003. 2. sz., június, 32–33. o.; Sükösd Mihály hiánya. [Születésének 70. 
évfordulójára.] =Népszava 2003. október 8. 6. o.; Ki bünteti a Magyar Rádiót? 
=Népszava 2003. október 14. 7. o.; Művészet és humanizmus, gyermekek és felnőttek a 
magyar ezredfordulón. =Tudásmenedzsment 2003. november (IV. évf. 2. sz.) 3–13. 
o.; Csöndes rehabilitáció. A kultúra mint a szociáldemokrácia posztulátuma. 
=Egyenlítő 2003. 4. sz. 42–45. o.; Glosszák Gálik Mihály, Horvát János és Szente 
Péter 2003. nyári médiatörvény-koncepciójának margójára. =Médiakutató 2003. tél, 
IV. évf. 4. sz. 105–108. o.; Szociáldemokrata kultúrafelfogás a múlt század első 
felében. [A kultúra mint a szociáldemokrácia posztulátuma. II. rész.] =Egyenlítő 2003. 
5–6. sz. 71–79. o. 

 Szerkesztés: Gyurkó László összes műveinek folyamatos digitális szerkesztése 
a Digitális Irodalmi Akadémia honlapjára. [http://alfred.neuman-haz.hu//DIA] 

 Tudományos szakvélemények, opponensi bírálatok: Sipos Balázs: A politikai 
újságírás Magyarországon az 1920-as években. PhD-disszertáció. 2003. március 11.; 
Szabó B. István: Az irodalmi műveltség megoszlása az ezredfordulón. Habilitációs 
dolgozat. 2003. október 19. 

 Oktatás: A magyar nemzeti kultúra története (művelődéstörténet); Sajtó- és 
médiaismeret; Művelődéspolitika; Rendezvénykritika; Magyar kultúra a mostani 




