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I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 
 

Az MTA elnöke 2007. január 1-i hatállyal dr. Téglási Ágnest nevezte ki fő-
igazgató-helyettesnek. 

Figyelemmel a könyvtárügy nemzetközi tendenciáira, valamint intézményi 
erősségeinkre és gyengeségeinkre megalkottuk a könyvtár stratégiai tervét (Az 
MTA Könyvtára Stratégiai terv 2008-2012) Kitörési pontjaink között szerepel az 
intézmény kiegészítő tevékenységeinek kiépülése. Agora programunkban minél 
szélesebb körben igyekszünk megismertetni a nyilvánossággal az Akadémiai 
Könyvtár nemzeti kulturális örökségét, erősítve intézményünk kulturális közös-
ségi tér szerepét. 2007-ben 11 kulturális rendezvényt – közöttük 5 nagy sikerű 
kiállítást – rendeztünk, amelyeket összesen 1, 8 millió Ft. szponzori támogatással 
sikerült megvalósítani. A kiállításokon és kulturális rendezvényeinken kívül 
gyakran fogadunk egyetemekről, főiskolákról érkező hallgatói és kutatói csopor-
tokat, közgyűjtemények és intézményi könyvtárak mentén szerveződő látogató-
kat.  

A könyvtárhasználati szokások változásával a tavalyi évhez képest mind a 
helyben olvasásra, mind a kölcsönzésre beiratkozottak száma csökkent. Az olva-
sói-kutatói szolgáltatások színvonalemelése végett megkezdődött az általános 
informatikai feladatok monitorozása, az informatikai működés teljes körű álla-
potfelmérése, amelynek korszerűsítési javaslatai és feladatracionalizálási megol-
dásai kijelölik az elkövetkezendő évek könyvtár-informatikai fejlesztésének irá-
nyait. Tavaly olvasóink örömmel fogadták az új – elektronikus – nyilvántartás 
megindulását, mert így már a webes katalógusban is ellenőrizhetik, hosszabbít-
hatják saját kölcsönzéseiket, és a bibliográfiai rekordok mellett naprakész állo-
mányadatokat találnak. Jelentősen bővült az ALEPH adatbázisban elérhető folyó-
iratok száma: 2007-ben 10.815-re emelkedett az online-katalógusban elérhető 
folyóiratok száma. Saját könyvtárunkon kívül valamennyi akadémiai intézet szá-
mára megszerveztük hat elektronikus adatbázis konzorciumban való elérését.  

A külföldi könyvtárközi kölcsönzés egy nagy sikerű akciónak köszönhetően az 
előző évinek többszörösére növekedett: februártól júniusig a leadott külföldre 
irányuló kérések díjának felét a könyvtár fizette.   
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Könyvbeszerzésre idén mindössze 8.687.598 Ft-ot tudtunk fordítani a tavalyi 
11,5 millió Ft-tal szemben. Elindítottuk az „Ex libris: Maecenas” című könyv-
örökbefogadási akciót, amellyel a könyvtárat egy-egy könyv megvásárlásával 
támogatni kívánó olvasókat, tudósokat szólítottunk meg. A potenciális mecéná-
sok egy könyvlistából válogatva fogadhatnak örökbe egy-egy gyűjtőkörünkbe 
tartozó könyvet, amelynek megvásárlására az intézmény költségvetéséből már 
nem futotta. Az akció elindításakor több mint 200 ezer Ft értékű örökbe fogadott 
könyvvel gyarapodott az intézmény.  

Az akadálymentesítésre kapott összegből tavaly felújíttattuk a könyvtár bejára-
tát. 

 

II. IGAZGATÁS, SZERVEZET, SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY 
 

1. Szervezet 

Az MTA Könyvtár felügyeletét továbbra is Pléh Csaba főtitkárhelyettes látja 
el. Az MTA Könyvtári Bizottsága 2007-ben egy ülést tartott, amelyen elfogadták 
az éves jelentést és megvitatták a könyvtár stratégiai tervét. Az MTA elnöke 
2007. január 1-i hatállyal dr. Téglási Ágnest nevezte ki főigazató-helyettesnek. 
 
A könyvtár vezetői: 

Főigazgató: prof. Náray-Szabó Gábor  

Főigazgató-helyettes: dr. Téglási Ágnes  

Gazdasági igazgató: Czeglédi Katalin 

 
A könyvtár szervezete: 

1. Igazgatóság 

2. Szerzeményezési Osztály 
vezetője: dr. Murányi Lajos 

3. Nemzetközi Csereszolgálat 
vezetője: Simon Judit 




