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I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 
 
A könyvtár főigazgató-helyettese, dr. Domsa Károlyné, 2006. október 31. napjával 

nyugdíjba vonult, az MTA elnöke 2006. május 1-jei hatállyal Náray-Szabó Gábor aka-
démikust nevezte ki főigazgatónak.  

A Lukács Archívum és Könyvtár a közgyűlés döntése értelmében 2006. július 1-jei 
hatállyal visszakerült az MTA Filozófiai Kutató Intézetéhez. 

Az év folyamán felerősödött az a törekvés, hogy kiegészítsük a könyvtár hagyomá-
nyos szolgáltató tevékenységét, és betöltsük egy különleges kulturális központ szerepét 
is. Ebben a szellemben indítottuk el a Gondolatok a könyvtárban rendezvénysorozatot 
Hegedűs Endre zongorakoncertjével. A nyilvánosság előtt mutattuk be a Kőrösi Csoma 
Sándor hagyatékának szentelt honlapot, befejeződött első életrajzírója, Duka Tivadar 
hagyatékának feldolgozása is. Csalai Kégl Miklós, a Kégl-könyvtár alapítójának rokona 
jelentős adományával segítette a gyűjtemény megőrzését és fejlesztését. Megjelentettük 
a Goldziher Emlékkonferencia anyagát. A Kézirattárban számos hagyaték feldolgozása 
folyik, ezek közül kiemelkedik a költő Szabó Lőrincé. Nemzetközi kapcsolatainkat fo-
lyamatosan bővítjük, vendégül láttuk a Koreai Köztársaság nagykövetét, Csingiz 
Ajtmatov világhírű író a Kézirattárban tett látogatást. 

Költségvetésünk jelentős csökkenése miatt a folyóiratok rendelésállománya 532-ről 
452 címre esett vissza. Az év folyamán kapott jelentős mértékű kiegészítő támogatás 
lehetővé tette a csere fenntartását, amelynek révén számos könyvhöz és folyóiratcímeink 
kétharmadához jutottunk hozzá. Tovább szűkült a könyvvásárlásra fordítható keret, az 
állomány gyarapításában jelentős szerepet játszott a nemzetközi kiadványcsere. A 3.623 
beérkezett könyvtárközi kölcsönzési kérés 92 %-át teljesítettük. A hiány enyhítése érde-
kében kísérleti időszakra átvállaltuk az olvasóktól a könyvtárközi kölcsönzési díj felét, 
az akció iránt nagy érdeklődést tapasztaltunk. 

A könyvtár 7.272 beiratkozott olvasója 48.735 alkalommal használta a könyvtár 
törzs- és különgyűjteményeit, helyben olvastak összesen 160.482 db. dokumentumot. 
Minden egyetemi oktató előtt megnyitottuk a kölcsönzés lehetőségét. Távhasználati 
eszközök igénybevételével 5.913 alkalommal éltek olvasóink. Honlapunkat és az on-line 
katalógust összesen 116.568 alkalommal látogatták. A kölcsönzött dokumentumok szá-
ma összesen 216.790 db volt. 

Tovább bővítettük az elektronikus formában elérhető folyóiratok állományát, ebből 
jelentős hányadot tesznek ki az országos licencek alapján elérhető adatbázisok (EISz, 
EBSCO). A LION, PCI, LRC adatbázisok esetében megszűnt az OTKA-támogatás, ezért 
februártól ezek nem érhetők el. Kezdeményeztük az Akadémikus Bibliográfia összekap-
csolását a Köztestületi Publikációs Adattárral. 

Vásárlásra összesen 53,5 MFt-ot, cserére 69,3 MFt-ot fordítottunk, utóbbiból 31,3 
MFt a 2005. évben elmaradt csere pótlására kellett. A 2003. évi 554 MFt-ról 2006-ra 
509 MFt-ra csökkent a költségvetési támogatás, emellett a forint árfolyamának 
romlása és az infláció következtében tovább szűkültek anyagi lehetőségeink. 
Az évi gyarapodás összesen 9.706 egység, így a teljes állomány, amely könyvet, bekö-
tött folyóiratot, hangzó és képi dokumentumot, elektronikus információ-hordozót, kéz-
iratot, valamint mikrofilmet tartalmaz, összesen 2.242.293 könyvtári egység. 




