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IV. FELDOLGOZÁS, KATALÓGUSÉPÍTÉS 

1. Katalogizáló Osztály 

Az előző évek során kiépített adatbázisok segítségével a feldolgozandó do-
kumentumtípusok szöveges leírását kiegészíti a dokumentumok ETO–jelzetekkel 
és tárgyszavakkal való ellátása: az ETO–jelzetek alkotásához a MARC 080-as 
mezőjéből elérhető az ETO középkiadásának mutatója és a revideált magyar kö-
zépkiadás mutatója, a tárgyszavazáshoz pedig a MARC 650-es mezőjéből a 
KÖZTAURUSZ használható közvetlen beemeléssel. Szabad tárgyszavak alkotá-
sához elérhető egy deszkriptor állomány a MARC 653-as mezőből, s beemelhető 
a rekordba. Az osztályozó munka folyamán körvonalazódott, hogy milyen terüle-
teken kell a deszkriptor állományt úgy továbbfejleszteni, hogy a tezaurusz jobban 
megfeleljen könyvtárunk gyűjtőköri sajátosságainak. Így a dokumentumok tar-
talmi feltárása minden igényt kielégít, s lehetőség van az adatok gyors, hatékony, 
eredményes keresésére. 

A könyvtár feldolgozó munkájának összesített számadatai 2007-ben 

Címleírás Osztályozás  
2006 2007 2006 2007 

Modern könyv (mű) 7.005 5.136 7.005 5.136 
Részcímes periodika 334 256 334 256 
Periodika (cím) 30 25 30 25 
Rekatalogizált könyv 1.347 1.637 1.347 1.637 
Keleti könyv (mű) 1.552 1.335 1.552 1.335 
Keleti periodika (új) 170  170 
Kézirat  (db) 2.216 0 0 
Régi könyv (rekord) 1.263 1.422 0 0 
Mikrofilm (mű) 558 188 0 0 
Periodika retrospektív (köt.) 172 135 172 55 
Könyvek retrospektív feldolgo-
zása 

1.347 1.347  

Térkép 1 1 1 1 
DVD 2 4 2 4 
CD-ROM 49 36 49 36 
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2. Folyóirattár 

2007-ben is folytatódott a cédulakatalógusok és az online-katalógus FIR 
adatbázisának építése. 25 új folyóirat címleírását és szakozását végeztük el. A 
retrospektív feldolgozó munka során 55 címhez 37, még 2006 előtti kötet feldol-
gozása történt meg. Részcímes folyóiratból 256 kötet került feldolgozásra. Jelen-
tősen bővült az ALEPH adatbázisban elérhető folyóiratok száma: 866 címet vit-
tünk be, ezzel 10.815-re emelkedett az online-katalógusban elérhető folyóiratok 
száma. Az OSZK NPA-t tartalmazó listát kiegészítettük állomány-, ill. bibliográ-
fiai adatváltozásokkal. A 2007-es bejelentések szokásosan 2008. januárjára te-
vődtek át: 3.251 tétel bevitele történt meg. 
 

3. Keleti Gyűjtemény 

Kégl-projekt – csalai Kégl Miklós úr adományai révén 2007-ben is folytató-
dott a mintegy 11 ezer kötetes Kégl-könyvtár további darabjainak állományvé-
delme (102 kötet + 139 kötet köttetése), restaurálása és internetes katalógusban 
történő feldolgozása.  

A Stein- projekt keretén belül folytatódik a fotógyűjtemény digitalizálása, a 
British Library-be ily módon kiküldött anyag folyamatosan megjelenik az IDP 
internetes adatbázisában. A Stein-Supplementum kötet (a fotók és kéziratok teljes 
katalógusa) 2007 májusában jelent meg.  

Egy sikeres pályázat keretén belül elkezdődött a Tibeti kéziratok és fanyoma-
tok katalógusának sajtó alá rendezése, amelynek 3.000 tétele a Keleti Gyűjte-
ményben található tibeti kéziratok és blokknyomatok felének részletes leírását 
adja. 
 

4. Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye 

2007-ben befejeződött a Kováts Ferenc-hagyaték feldolgozása, Teleki László 
(1811-1861) kéziratos hagyatékának fennmaradt része, megkezdődött Dr. Varga 
József jogász hagyatékának feldolgozása, továbbá a Kazinczy Ferenc levelezés-
kötet katalogizálása. Elkészült és megjelent a Szabó Lőrinc és Szabó Lőrincné 
Gáborjáni Klára-hagyaték második részének nyomtatott katalógusa. Megkezdő-
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dött a Domokos Mátyás hagyaték és a Schoen Arnold-hagyaték rendezése. Fo-
lyamatos a gyászjelentések katalogizálása. 

Folytatódott az ősnyomtatványok ALEPH-adatbázisba (INC) vitele, valamint 
az ALEPH RBK-adatbázisba vitele. Az Olvasószolgálattól átvettünk 147 db 16. 
századi könyvet, ezeket naplóztuk, jelzeteltük. Folyamatosan figyeljük az auk-
ciókatalógusoknak  gyűjteményeinket érintő kéziratos és régikönyves tételeit, 
amelyeket egybevetünk saját állományunk példányaival vagy kézirataival. Az 
Olvasószolgálat által átadott Vigyázó-féle erotika gyűjtemény tételes átvétele 
után megtörtént a könyvek naplózása, a hiányzó címleírások pótlása. 
 

5. Mikrofilmtár 

A mikrofilmek feldolgozása továbbra is a Folio adatbázisban történik. 2007-
ben bibliográfiai leírás készült az állományba vett 188 műről. A mikrofilmtári 
cédulakatalógus (szerzői, lelőhely szerinti és raktári) folyamatosan épül. Az ál-
lomány egészéről az OPAC, a régi cédulakatalógus és az olvasók számára nem 
elérhető Folio adatbázis ad teljes képet. 




