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IV. OLVASÓSZOLGÁLAT 
(könyvolvasó, folyóirattár, különgyűjtemények) 
 

Az előző évben a NKÖM által kiírt “Könyvtári minőségfejlesztés – könyvtári 
korszerűsítés” c. pályázaton nyert támogatásból kérdőíves felmérést végeztünk olvasóink 
elégedettségét vizsgálva. Ebben a munkában valamennyi olvasószolgálatot ellátó osztály 
részt vett. A kérdőívek kiértékelése után az Olvasószolgálat munkatársai összegezték az 
eredményeket. Valós képet kaptunk a Könyvtár és az olvasók kapcsolatáról, másrészt 
szembesültünk azzal, hogy mely területeken kellene tevékenységünkön javítani. Sajnos 
általában olyan javaslatokat kaptunk, melyek megvalósítása vagy az épület helyi 
adottságai miatt, vagy a személyi feltételek korlátozott volta, vagy pénzhiány miatt 
ütközik akadályba. Egészében véve a felmérés azt erősítette meg bennünk, hogy 
olvasóink elégedettek Könyvtárunk munkájával, munkatársaink segítőkészségével, 
szívesen és rendszeresen használják Könyvtárunkat. 

A beiratkozott olvasók száma 2004-ben összesen 7 427 volt, ebből kölcsönző 
3 726. A beiratkozási díjakból 3 178 615 forint folyt be. A helybenolvasásra 
beiratkozottak száma az előző évhez viszonyítva csökkent, ugyanakkor a személyes 
használatok és a helybenhasznált dokumentumok száma növekedett, ami azt jelenti, hogy 
a beiratkozott olvasók intenzívebben vehették és vették is igénybe könyvtári 
szolgáltatásainkat. Az egyetemi-, főiskolai hallgatók számaránya a Könyvtár valamennyi 
használójához képest lassú csökkenést mutat. Ugyanakkor szolgáltatásaink iránt 
jelentősen nőtt az érdeklődés a minősített kutatók és doktori iskolások körében, tehát 
törzsolvasóink és a felkészültebb egyetemi hallgatók továbbra is kutatóhelyként 
használták Könyvtárunkat. A könyvtárhasználati szokások az utóbbi évtizedben nagyon 
megváltoztak, a mai kor követelménye az információ minél gyorsabb elérése. A 2003-
ban kibővített számítógépparkunk az elmúlt évben szinte állandóan használatban volt. 
Nőtt az igény az adatbázisokból kapott információk gyors kigyűjtésére és a különböző 
technikákkal történő másolására (e-mailben saját postaládába küldés, esetenként 
nyomtatás). 

A különgyűjtemények használói elsősorban fokozattal rendelkező olvasók, illetve 
PhD-hallgatók. Számos ismert személyiség használja rendszeresen a Kézirattárat (pl.: 
Egyed Ákos, id. Fabiny Tibor, Köpeczi Béla, Miskolczy Ambrus, Maróth Miklós, 
Passuth Krisztina, Ratzky Rita, Ritoók Zsigmond, Széchenyi Ágnes, Szegedy-Maszák 
Mihály).  

A Keleti Gyűjteményben számos kül- és belföldi kutató mellett ismét 
huzamosabb ideig dolgozott a török kéziratok katalogizálásán Ismail Parlatir professzor. 
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A használók tudományos fokozat és foglalkozás szerinti megoszlása (%) 
 

 Könyvolvasó Folyóiratolvasó 
MTA rendes és levelező tagja 0,76 0,2 
Egyetemi tanár, tudományok 
doktora,  kandidátus 17,94 7,8 

Egyetemi oktató 7,61 8,4 
Tudományos kutató, 
PhD hallgató 14,04 30,7 

Nem főfoglalkozású kutató 8,10 11,3 
Egyetemi hallgató 48,77 41,0 
Egyéb 2,78 0,6 

 100 % 100 % 
 
Az állomány használatának megoszlása szakok szerint (%) 
 

Szakcsoport Könyv Folyóirat 
0     általános művek 3,07 19,3 
1/2   filozófia, 
pszichológia, vallás 13,42 5,8 

3   társadalomtud. 7,65 16,0 
5   természettud. 3,93 5,5 
6   alkalmazott tud. 2,05 1,6 
7   művészetek 4,07 5,8 
80 nyelvtudomány 9,99 17,6 
82 irodalomtudomány 35,46 13,3 
9   földrajztud., régészet, 
történettudomány 20,36 15,1 

 100 % 100 % 
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Az állományhasználat adatai – modern könyvolvasó, folyóirattár és különgyűjtemények 
 
 
 

Könyvtárhasználatok Helybenhasznált 
dokumentumok Könyvtár-

használat 

Érvényes 
regisztrációval 

rendelkező 
használók 

személyes 
használatok távhasználatok kölcsönzések 

Kölcsönzött 
dokumentumok összesen az összesből 

regisztrálva
2003 8 388 52 260 6 237 8 581 17 926 461 591 171 029 
2004 7 473 55 533 7 300 9 243 18 760 532 782 175 672 
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A kölcsönzési forgalom nagyjából az előző évihez hasonló szinten alakult. 
Igyekeztünk a kölcsönadható könyvek számát és a kölcsönzési határidőket szigorúan 
99betartatni. Rendszeresen reklamáltunk, több régi könyvtartozást sikerült felszámolni. 
Elveszett könyvekért könyvtartozás címén kölcsönzőink 128 768 forintot fizettek be. 
Felszólításaink eredménytelensége esetén 10 esetben fordultunk bírósághoz fizetési 
meghagyással 192 207 forint követelésre, 3 esetben kértünk végrehajtást. Az elveszett és 
behajthatatlan könyvtartozásokról tételes lista készült, mely pótlásra, ill. állományból 
való törlésre átadásra került a Szerzeményezési Osztálynak. 

Folytattuk a számítógépes kölcsönzésre való áttérés előkészítő munkálatait, a 
legkeresettebb 600 000-es jelzetű könyvekkel. Havonta kb. ezer könyvet sikerült így gépi 
kölcsönzésre minden szempontból alkalmassá tenni. 
 

A könyvtárközi kölcsönzés számadatai 2004-ben 
 
 

Könyvtárközi 
kérések 

száma Teljesítés eredetiben nyomtatott 
formában 

elektronikus 
formában 

beérkezett 
kérések 3 805 adott 

dokumentumok 2 719 307 454 

küldött 
kérések 187 kapott 

dokumentumok 142 0 0 

 
2004-ben több (452) cikkmásolat készült megrendelésre elektronikus úton 

(ARIEL), mint hagyományos xeroxmásolatban (267). A hosszabb tanulmányokról 
továbbra is xeroxmásolat készül. A felsőoktatási könyvtáraknak szinte kivétel nélkül, és 
a legtöbb akadémiai intézeti könyvtárnak is ARIEL útján küldjük a másolatokat. 
 

Könyvtárunk mint az ODR szolgáltató könyvtára az elmúlt évben az előző 
évekhez viszonyítva nagyobb kölcsönzési forgalmat bonyolított. Az ODR illetékes 
bizottsága ellenőrizte a könyvtárközi kölcsönzés nyilvántartását, a kérések teljesítésének 
gyorsaságát. Mindössze az képezte kifogás tárgyát, hogy online katalógusunk adatai még 
nem kerültek be az ODR lelőhely-adatbázisába. Ez 2004 augusztusában megtörtént. 
Forgalmunk ettől az időponttól kezdve közel kétszeresére nőtt, az egész évi növekedés 
70,65 % volt. Nagy volt az érdeklődés a tankönyvek iránt. A felsőoktatási intézmények 
könyvtárai továbbra is a külföldi szakirodalmat keresték leginkább. A könyvtárközi 
kölcsönzés ilyen mértékű növekedése egyfelől örvendetes, másfelől komoly terhet is 
jelent: mind munkában (adminisztráció, csomagolás, postázás), mind anyagilag - ugyanis 
a postaköltségre elkülönített NKÖM támogatás már az év közepén elfogyott, így ez a 
könyvtárnak okozott többletköltséget.  
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Raktározás 
 

Az Arany János utcai raktár munkatársai részben kicserélődtek, ezért újra kellett 
gondolni a raktári szintek felelőseinek kompetenciáját. Mind a raktári kiszolgálás, mind a 
raktári rend fenntartása zökkenőmentes volt. A raktári kiszolgálás gyorsaságát (átlagosan 
20-25 perc) ebben az évben is tartottuk.  

A törökbálinti raktár könyvekkel, ill. levéltári anyaggal történő betelepítése már 
februárban befejeződött. Az ősz folyamán 1 264 nem kurrens magyar és külföldi 
folyóirat került az új raktárrészbe – elsősorban a nem gyűjtőkörünkbe tartozó, kevéssé 
használatos címek. Ez összesen 1 320 polcfolyóméter költöztetését jelentette. A régi 
raktárrészben 750 levéltári doboz átrendezésével a Keleti Gyűjtemény raktározási gondja 
is hosszabb távon megoldódott. 

Februárban elkészült a teljes törökbálinti raktár üzemeltetési rendje. A 
törökbálinti raktár naponként kiszolgálja az Olvasószolgálat, a Folyóirattár, a Keleti 
Gyűjtemény, a Kézirattár és a Levéltár kéréseit. Az elmúlt évben a raktárcsoport 10 427 
könyvet, (ebből 2 959 a Keleti Gyűjtemény részére), 2 664 kötet – azaz 1 361 évfolyam – 
folyóiratot, és 48 disszertációt, azaz összesen 13 139 kötetet, valamint 2 004 levéltári 
dossziét és 101 levéltári dobozt küldött be. 

2004-ben folytatódott a törökbálinti raktárban lévő cseretartalék revíziója és a 
számítógépes nyilvántartás előkészítése. Megtörtént a raktárban tárolt könyvtári 
kiadványok leltározása. 
 
 

Állományellenőrzés 
 

Az Arany János utcai raktár valamennyi szintjén és a törökbálinti raktárban az 
elmúlt évek gyakorlatának megfelelően 2004-ben is elvégeztük a könyvek számszerinti 
ellenőrzését, melynek során a raktárban őrzött teljes modern könyvállományt 
ellenőriztük. Megállapítottuk, hogy a hiányok terén az utolsó ellenőrzés óta ( 2003 nyara) 
változás alig következett be. A számellenőrzések eredményét a 2003. szeptemberében 
elkészült adatbázisba beépítettük.  

A számellenőrzésekkel párhuzamosan megkezdtük állományunk részletes, 
mindenre kiterjedő ellenőrzését is. Első lépésként a Törökbálinton őrzött Magyar 
Történelem szak ellenőrzését végeztük el. Az 1980-as években revideált összeíráshoz 
viszonyítva mindössze 3 tétel hiányzott. A raktári ellenőrzést a Törökbálinton őrzött 
100 000-es jelzetű állománnyal folytattuk. Ebből a számtartományból az 1977-es revízió 
óta a tényleges hiány 138 tétel volt. A raktári ellenőrzést a 200 000-es állománnyal 
folytattuk, az 1977-es revízió óta 187 tétel hiányát állapítottuk meg. Mindkét 
számtartomány hiánylistáját beszerzésre, ill. törlésre átadtuk a Szerzeményezési 
Osztálynak. 

Mind a Kézirattárban, mind a Keleti Gyűjteményben a nyári zárás alatt 
megtörtént a kézikönyvtár rendezése és revíziója. Mivel a Kaufmann-gyűjtemény 
kezelését új munkatárs vette át, sor került annak teljes állományrevíziójára. A genizák 
revíziójának befejezésekor a teljes revízióra kiterjedő jelentés készül. Ezenkívül 



24 

megtörtént az arab kéziratok szám szerinti ellenőrzése, Goldziher Ignác kéziratos 
hagyatékának hagyatékleltár szerinti rendezése és a török kéziratok revíziója. 
 
 Állományvédelem 
 
 A kötészet 2004-ben összesen 3 103 kötetet kötött be. A korábbi évekhez 
viszonyítva emelkedett a restaurálások száma, a Kézirattár, valamint a Keleti 
Gyűjtemény részére 87 darab könyvet, valamint 59 db lapot restauráltak. Ez a 
tevékenység csak a kötészeti munkák rovására folytatható. 
 A Kézirattár összesen 1 941 eFt-ot költött állományvédelemre. NKA pályázati 
pénzből a Vigyázó-Podmaniczky levéltár legveszélyeztetettebb darabjai, NKÖM 
állományvédelmi támogatásból pedig öt RMK-kötet, Bethlen Gábor levél, Csokonai 
kéziratos kötetek, Jókai-, Kodolányi-, Kossuth-, Szabó Lőrinc-levelek kerültek 
restaurálásra. 
 A Mikrofilmtár megkezdte a Keleti Gyűjtemény mongol anyagának, valamint a 
Kézirattárban őrzött Kazinczy Gábor hagyatéknak mikrofilmre vitelét. A Mikrofilmtár 
állományában lévő 35 mikrofilmtekercs negatívról pozitív másolat készült olvasótermi 
használatra.  
 
 Reprográfia 
 

Fotótechnikai szolgáltatások  
 

Felvételek száma 2003 2004 
Mikrofilm        3 622 1 544 
Kisfilm             25                  -   
6x6 vagy színes felvétel             57        8 
Digitális felvétel           148 4 036 
Összesen        3 852 5 588 
 
Másolatok száma 2003 2004 
Mikrofilm-másolat        1 523            449 
Fotókópia (nagyítás)            381              78 
Elektrosztatikus nagyítás       18 833         5 959 
Digitális (szkennelés)                -         1 224 
Összesen      20 737         7 710 
 

A Xerox-műhely 2004-ben 114 907 db másolatot készített (ebből belső 
használatra 33 487 db-ot). Az idei évben először a megrendelt másolat díjszabása eltért 
az önkiszolgáló gépen elkészítettétől. A műhely bevétele 1 289 550 forint volt. 
A Kézirattár 134 megrendelésre 5 484 másolatot készített.  

Az Olvasóteremben elhelyezett önkiszolgáló gépen 155 297 felvétel készült el, 
ebből 2 060 679 forint bevétel származott. 




