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I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

Az Arany János utcai épület történetének jelentős állomásához érkeztünk 
2010-ben: az MTA támogatásával, TÁMOP pályázati forrással és saját erő fel-
használásával sokoldalú hasznosításra alkalmas közösségi teret alakítottunk ki a 
második emeleten. Ennek része egy tizenhat férőhelyes digitális dolgozószoba, 
egy videokonferencia-terem, egy társalgó és egy maximum 120 fő befogadására 
alkalmas konferencia-terem.  

Az olvasói létszám évek óta tartó csökkenését most is észleltük, a regisztrált 
használók száma 4940 fő, valamivel kevesebb, mint tavaly. A távhasználat vi-
szont jelentősen emelkedik, egy év alatt összesen 727 ezer alkalommal látogatták 
meg a könyvtár digitális gyűjteményeit és honlapját. Az év közben kapott külön 
támogatás lehetővé tette, hogy könyvállományunkat jelentősen bővítsük, az elő-
fizetett folyóirat-címek száma kismértékben nőtt. Enyhén csökkent a cserében 
kapott, illetve adott dokumentumok száma, több kiváló partnerünket elveszítet-
tük, melyekkel együttműködésünk különösen előnyös volt számunkra. 

Öt akadémiai kutatóintézet által létrehozott konzorcium vezetőjeként „Athe-
naeum az Interneten” címmel 70 millió Ft támogatást nyertünk az Új Magyaror-
szág Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) kereté-
ben. A támogatás többek között lehetővé teszi, hogy gyűjteményeink jelentős 
része hamarosan az Interneten keresztül is kereshető lesz.  

Adományozás révén hozzájutottunk Ady Endre Vallomás a patriotizmusról c. 
írásának eddig lappangó kéziratához, melynek ünnepélyes átvétele alkalmából 
rendezett ünnepségen részt vett az adományozó, Eri Székely (Zürich) is. Folytat-
tuk az egyre sikeresebb AGORA programunkat, melynek kiemelkedő eseménye 
volt az MTA Művészeti Gyűjteményével közösen rendezett, Széchenyi emlékeze-
te c. kiállítás, ezt mintegy 4.500 látogató tekintette meg. 

Az „In memoriam Gábor Dénes” digitális gyűjteményünk az Év Honlapja 
2010 Különdíját nyerte el, ugyanez a honlap megkapta a Magyar Tartalomipari 
Szövetség „Felhasználóbarát honlap” minősítését is. Teleki József emlékérmet 
adományoztunk Keleti Gyűjteményünk elkötelezett és bőkezű mecénásának, 
Korvin Gábornak (Dahrán, Szaúdi Arábia). Tatár Sándor, a Tájékoztatási és Ol-
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vasószolgálati Osztály munkatársa, költő-műfordító munkásságát József Attila-
díjjal ismerték el, ezen kívül megkapta a Salvatore Quasimodo Költőverseny 
(Balatonfüred) zsűrijének elismerő oklevelét is. 




