
22 

IV. FELDOLGOZÁS 

1. Gyűjteményfeltárás 

A Gyűjteményfeltáró Osztály teljes körűen feldolgozta a könyvtárba újonnan 
beszerzett dokumentumokat, és számítógépre vitte a kölcsönzésből visszakerült, 
az ALEPH rendszerben nem szereplő műveket, párhuzamosan az 1986 előtti cé-
dulakatalógusok anyagának retrospektív feldolgozásával. 2010-ben összesen 
22.073 számítógépes rekordot készítettek el, ebből 7.274 volt az újonnan feldol-
gozott dokumentumok (könyvek, Lieferungok, részcímes periodikák, CD-ROM-
ok, DVD-k) száma. Ezt egészítették ki a retrospektív feldolgozás (kölcsönzésből 
visszakerült, a TÁMOP keretében és egyéb módon rekatalogizált könyvek) re-
kordjai (5.829), melyekhez 29.465 alkalmazott tárgyszó kapcsolódik. Jelenleg 90 
db elektronikus könyv anyaga található az adatbázisban.  A bekerült tételek egy-
harmadának metaadat szerkesztését projekt munkában végezték. Folytatódott a 
MTAK-OTKA közös repozitóriumának (REAL) feltöltése, mintegy 600 záróje-
lentést vittek fel, a repozitórium az év végén 2680 tételt (~3 GB) tartalmazott, a 
regisztrált felhasználók száma 60 volt. 

Az év során feltöltötték a REAL-d-t doktori dolgozatokkal, a repozitórium az 
év végén 250 disszertációt tartalmazott, mintegy 12 GB terjedelemben. Az MTA 
Doktori Tanács Titkársága megkezdte a folyamatban lévő doktori eljárások 
anyagának feltöltését. 18 személy anyagát dolgozták fel a Magyar Digitális Kép-
könyvtárban. Új digitális gyűjteményeket hoztak létre Radnóti Miklósról 
(http://radnoti.mtak.hu) és Ady Endréről (http://ady.mtak.hu/). 

Az elmúlt évekhez hasonlóan az osztály munkatársai a könyvtárba beérkező 
új dokumentumok teljes körű feldolgozásán kívül az Olvasószolgálat által át-
adott, kölcsönzésből visszaérkezett könyvek rekatalogizálását és számítógépre 
vitelét is végzik az új dokumentumok feldolgozása során adódó egyéb 
rekatalogizáló, javító munkák mellett. A feladatok részint szaporodtak, részint 
összetettebbé váltak az Internet és a digitalizálás térhódítása, s ezzel összefüg-
gésben a felhasználók igényeinek és elvárásainak fokozódása következtében. 
Mindez szükségessé tette munkamenetben, a feladatok szétosztásában a már jó 
ideje esedékes átszervezést: az eddigi munkamegosztást (szakozó, ill. bibliográfi-
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ai leíró csoport) megszüntették, s 2009. szeptembertől minden munkatárs elvégzi 
a kézhez vett könyvvel kapcsolatos teljes feltáró munkát: a behasonlítást, a bibli-
ográfiai leírást, az ETO-jelzetek és a tárgyszavak elkészítését, valamint az ezek-
hez kapcsolódó egyéb feladatokat (sorozati rekordok, authority rekordok, utalók 
elkészítése).  A napi munka mellett az osztály munkatársai végzik a TÁMOP 
pályázat keretében vállalt retrospektív feldolgozó (rekatalogizáló) munkát is, 
melynek befejezése 2011 szeptemberében lesz esedékes. Két munkatárs, Mezei 
Anna és Cserbák András  nyugdíjba ment, egy másik munkatárs, Matolay Katalin 
pedig az Országos Széchényi Könyvtár dolgozója lett. Az ő munkájukat így nél-
külözni, és a megmaradt munkatársakkal pótolni kell mindaddig, amíg új kollé-
gával nem gyarapodhat az osztály.  

A Keleti Gyűjtemény 578, az ALEPH rendszerben nem szereplő művet 
rekatalogizált. Ezek jelentős része a régi Keleti Irodalom szakon, ma már vissza-
kereshetetlen módon nyilvántartott értékes szakkönyv.  

A feldolgozás összesített számadatai (db) 

Címleírás Osztályozás  
2009 2010 2009 2010 

Modern könyv (mű) 4.483 6.642 4.483 6.642 
Részcímes Periodika 353 215 353 215 
Lieferung 3 379 3 379 
E-BOOK 2 2  
Authority rekord 2.980 7.337   
Rekatalogizált könyv 1.213 5.829 1.213 5.829 
M86-ból átemelt, javított re-
kord 

1.333 1.651 1.333 1.651 

Alkalmazott tárgyszavak 23.251 29.465 
REAL (Repozitórium) 
metaadatai 

1.773 312 -- -- 

MDK (Magyar Digitális  
Képkönyvtár) metaadatai 

592 180 -- -- 

DVD 20 14 20 14 

CD-ROM 52 24 52 24 
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A Keleti Gyűjteményben komplex módon (címleírás, ETO, tárgyszavazás) 
feldolgoztak 2.031 művet (2.392 könyvet), 205 sorozatot, emellett készült 495 
utaló, 44 rászámozás és 34 duplum. Új digitális gyűjteményt hoztak létre Kégl 
Sándorról (http://kegl.mtak.hu/). 

2. Folyóiratok feldolgozása 

2010-ben az OPAC FIR adatbázisa tovább bővült: 37 (21 külföldi, 16 ma-
gyar) új folyóirat címleírását és NPA-bejelentését végezték el. Az új folyóiratok-
ból öt (négy külföldi, egy magyar) a Keleti Gyűjteményben található. A Gyűjte-
mény önállóan gondozza az állományába tartozó folyóiratokat. A retrospektív 
konverzió keretében 1.002 cím került feldolgozásra az ALEPH-ben, ebből 365 
régi magyar, 633 régi külföldi, 4 pedig kurrens külföldi folyóirat volt. Összesen 
1.039 tétel került be az ALEPH rendszerbe 2010-ben, ennek köszönhetően immár 
13.965-ra bővült az OPAC-ban is elérhető folyóiratok száma. A 2008-nál korábbi 
tárgyévű folyóiratokat változatlanul a cédulakatalógusba dolgozzák be. A Gyűj-
teményszervezési Osztály 215 kötet részcímes folyóiratot adott át feldolgozásra. 
Ezek füzetadatai a korábbi évekhez hasonlóan az érkeztetés során bekerültek az 
OPAC-ba is. 

3. Egyéb, speciális dokumentumok feldolgozása 

A Keleti Gyűjteményben on-line katalógusban feldolgozták Kégl Sándor kéz-
iratos hagyatékát (146 rekord). Ezzel a munkával párhuzamosan elkészült a Kégl 
Sándor életét és munkásságát bemutató honlap, amelynek bemutatását nagy siker 
övezte. A TIMA Projekt keretében befejeződött az arab kéziratok angol és arab 
nyelvű és írású internetes katalogizálása: 176 rekord, amelyeket a kéziratok jel-
lemző oldalairól készített digitális felvételek egészítenek ki. A Keleti Gyűjte-
mény elkülönítve (RBK rekordként) dolgozza fel az állományába tartozó muzeá-
lis értékű könyveket, összesen 94 rekord készült. 

A Kézirattárban befejeződött Berecz Kálmán, Domanovszky Sándor, Oltvá-
nyi Imre hagyatékának, valamint Gergely Pál akadémiatörténeti gyűjteményének 
feldolgozása. A Radnóti-hagyaték rendezése, feldolgozása folyamatban van. 
Nagy siker volt a Radnóti-honlap bemutatója. A végleges napló kivételével befe-
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jeződött Péchy Blanka kéziratos hagyatékának rendezése. Elkezdődött Moravcsik 
Gyula hagyatékának rendezése. 

Gyászjelentések száma:   15 
Feldolgozott tételek száma:      11.793 
Rekordok száma:         1.882 
Katalóguslapok száma:   75 
Disszertáció feldolgozás:  71 
Disszertáció rekord:   71 
Katalóguslap beosztás  75 

Befejeződött az ősnyomtatvány-adatbázisban (ALEPH) a rekordok ellenőrzé-
se, kiegészítése (Inc. 620 - Inc. 1022; Ráth 1043 - Ráth 1528; 501 rekord). Meg-
történt a képek kiválasztása, elkészültek a digitális felvételek (3.100 rekord), és a 
képek egy részének csatolása (Inc. 1 - Inc. 339; 380 rekord). Folytatódott a 16. 
századi könyvek ALEPH-adatbázisba vitele (355 rekord, példányleírással). Ösz-
szesen 4.336 rekord készült el. 

A mikrofilmtári állomány feldolgozása továbbra is a Folio adatbázisban tör-
ténik. 2010-ben bibliográfiai leírás készült az állományba vett 201 műről. A szer-
zői, lelőhely szerinti és a raktári cédulakatalógust folyamatosan építjük. 2010-ben 
a beosztott cédulák száma 671 db volt. Az állomány egészéről az OPAC, a régi 
cédulakatalógus és az olvasók számára nem elérhető Folio adatbázis együttesen 
ad teljes képet.  

 




