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VII. KÖNYVTÁRGÉPESÍTÉS 
 

A számítástechnikai beruházások több éve tartó, csaknem teljes elapadása 
mellett nagy nehézségek árán sikerült fenntartani az elektronikus szolgáltatások 
üzemeltetését, a weblap és az OPAC 7x24 órás elérhetőségét. A digitális tartalom 
gyarapodott részben az ALEPH-klienssel bevitelre került bibliográfiai és 
authority rekordok révén – a rekordok minősége is jelentősen javult az erőteljes 
revíziós-karbantartási munkák miatt – részben pedig a digitalizálási tevékenysé-
gek révén: utalunk itt elsősorban a Kőrösi-hagyatékra, valamint a Duka-anyag 
katalogizálására. Szerencsére a könyvtári munkálatok döntő eleme, az ALEPH-
rendszer átállítása a 16. 2 verzióra már tavaly megtörtént, a verzióváltás költsége-
it az éves karbantartási díj fedezte. Megtörtént a Köztaurusz tartalmi leírórend-
szer online segédeszközként való telepítése az új ALEPH-kliens mögé. A Kéz-
irattárral közösen kialakított albázisok (régi könyvek-antikvák, ősnyomtatvány-
ok, hagyatékok) feltöltése folytatódott. 2006 második felében kialakításra került 
a kölcsönzési modul. A tesztelések után és a hónapokig tartó, váratlan korrekciós 
munkák végeztével 2007 elején a könyvtárközi kölcsönzés online kezelésével 
elkezdődhet a gépi kölcsönzés éles szakasza.  

6 személyi számítógépet és 5 nyomtatót szereztünk be. Az elavulás mértéke 
nagyon nagy, 2001-ben 22, 2002-ben 30, 2003-ban 20 gépet tudtunk külső for-
rásból beszerezni az olvasók számára, ám azóta megállt a géppark fejlesztése. 
Nagyon nagy erőfeszítések árán biztosítható a működés, az ALEPH verzió-váltás 
során derült ki, hogy a 2001-ben beszerzett gépek gyakorlatilag alkalmatlanok 
már a kliens működtetésére. A központi kiszolgálógépek még fenntartható mű-
ködésével szemben mind az olvasói, mind a munkatársi géppark és hálózati kör-
nyezet avulása szembeötlő, s a szoftver-fejlesztés elmaradása is messzemenő 
következményekkel jár. A könyv- és folyóirat- állomány öregedése mellett ennek 
is tulajdonítható a látogatottság megtorpanása, az olvasói tábor gyérülése. Bár 
beruházási finanszírozást idén nem nyertünk az olvasói tér kábel nélküli elérését 
szolgáló WiFi-rendszer kiépítésére, a növekvő számban noteszgéppel érkező 
olvasók igényére való tekintettel ezt továbbra is kiemelt célként kell kezelni. Ha-
sonlóképpen mielőbb forrást kell szerezni a beruházási keretben szintén mellő-
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zött szoftver, a portálmenedzselés és rendszerintegrálás legmodernebb eszköze-
ként ismert Digitool megvásárlására is. 

Az MTA Könyvtára honlapjáról az OPAC-ba való belépések száma 2006-ban 
65. 536 volt. Az egyedi belépéseken belüli akciók, keresések száma hozzávetőleg 
166. 500 volt. Két nagyobb vírustámadás érte a rendszerünket, néhány nap alatt 
visszaállt az eredeti rend. A tűzfal több mint 3 évi működés után meghibásodott, 
ez egy napi leállást jelentett. Négy éve folyamatosan működik a Webszerver és a 
Metaib/SFX szerver, felújítás nem volt, bármikor előfordulhat emiatt leállás. 




