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Országos Széchényi Könyvtár: „Vállalkozás, kultúra, polgárosodás. Heckenast Gusztáv 

(1811–1878)” c. kiállításra számos kéziratot kölcsönöztünk. (2011. november 18 - 2012. 

március 30.) 

Országos Széchényi Könyvtár: „Lépjetek be, az istenek itt is jelen vannak. Ipolyi Arnold 

pályakezdő évei” c. kiállításra számos eredeti kéziratot, képet és nemes másolatot 

kölcsönöztünk. (2011. november 25 - 2012. február 29.)  

 

 

XII.  PÁLYÁZATOK ÉS TÁMOGATÁSOK 

 

Pályázatok 

 

NKA (2129/228) A Kézirattár és a Keleti Gyűjtemény közösen benyújtott restaurálási 

pályázata, 1.000.000 Ft (30% önrész). A Keleti Gyűjtemény a reá eső összegből Müteferrika 

nyomdájában készült török ősnyomtatványokat és török kéziratokat kíván restauráltatni 2012-

ben.  

NKA (2129/0228) A Kézirattár és a Keleti Gyűjtemény közös restaurálási pályázata  1 

millió forintot nyert az NKA-tól. Ebből az összegből a Kézirattár 2012-ben Szabó Dezső író 

kéziratait, egy antikvát és 2 db. XVII. századi könyvet fog restauráltatni. 

2011-ben a Kézirattár NKA (2129/0162) pályázati pénzből restaurálásra 

összesen 1058.000 Ft-ot fordított. Az összegből 17. és 18. századi kéziratokat (köztük 

a Csíksomlyói prédikációs gyűjteményt, Veresmarti Mihály és Cserei Mihály kéziratos 

köteteit), 15–18. századi nyomtatványokat és Mohács előtti okleveleket restauráltattunk. 

ODR (111211/2011 sz.) támogatás a hazai könyvtárközi kölcsönzésben résztvevő 

intézmények számára biztosít többletforrást könyv-beszerzésre és hozzájárulást a 

dokumentum küldés postaköltségéhez. Ebben az évben könyvvásárlásra 1 450e Ft támogatást 

kapott a könyvtár, postaköltségre pedig 550e Ft fordítható. 

TÁMOP 3.2.4-09/1/KMR-2010-0025 

Az Athenaeum az interneten című TÁMOP projektben a könyvtár 33 munkatársa vett 

részt. A projekt menedzseri feladatait dr. Téglási Ágnes főigazgató-helyettes végezete, 

pénzügyi vezető Czeglédi Katalin gazdasági igazgató volt, Kürti Tímea Melinda pedig projekt 

asszisztensként a hattagú konzorcium koordinációs munkáit látta el,  
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Az MTA Könyvtára és az MTA öt kutatóintézeti könyvtára által létrehozott 

konzorcium egyik fő célkitűzése, hogy kereshetővé és minél szélesebb körben hozzáférhetővé 

váljon a tudományos szakkönyvtárakban őrzött zömmel idegen nyelvű, unikális tudományos 

szakirodalom. Az országos lelőhely-nyilvántartást 100 000 új rekorddal bővítettük, további 

75 000 rekord pedig az MTA Könyvtárának online katalógusát gyarapítja. Minden 

konzorciumi tag biztosítja szolgáltatásai távoli elérését honlap-fejlesztéssel, interaktív elemek 

kialakításával, többnyelvű honlap létrehozásával. Lehetőség nyílt gyorskeresésre, több 

gyűjteményben való közös keresésre, különböző gyűjteményrészekben való együttes 

keresésére is. Szakmai vállalásaink határidőre teljesültek mind a retrospektív konverzió, mind 

a szolgáltatás-fejlesztés terén. Négy munkatársunk vett részt akkreditált szakmai 

továbbképzésben, aminek eredményét már közvetlenül hasznosították a program 

megvalósítása során. Eredményeinket zárókonferencián és a kapcsolódó sajtótájékoztatón 

ismertettük.  

 

Egyéb 

 

A Biszak Sándor vezette Arcanum Adatbázis Kft. digitalizálta az 1861 és 1954 közötti 

kézzel írott betűrendes katalógusunkat, 20 ezer cédulát. A munkát ingyen végezték el, s az 

interneten is elérhetővé tették. (2011. március 30. - április 1.) 

Az Argumentum Kiadó reprint kiadásban újra megjelentette Arany János 

népdalgyűjteményét, amelynek eredetijét a Kézirattár őrzi, s amelyet Kodály Zoltán és Gyulai 

Ágost 1952-ben egyszer már közzétett. 

Megállapodást írtunk alá a Bécsi Egyetem finn-ugor tanszékével Cornides Dániel 

hagyatékának digitalizálásáról és internetre viteléről. A mintegy kétezer felvételt Horányi 

Károly készítette el. A bécsiek elkészítik a honlapot, amely könyvtárunk honlapjáról is 

elérhető lesz. Együttműködési megállapodást kötöttünk az Irodalomtudományi Intézettel 

Berzsenyi Dániel kéziratainak digitalizálására. 




