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IV. FELDOLGOZÁS 

 

1. Gyűjteményfeltárás 

 

A Gyűjteményfeltáró Osztály a könyvtárba újonnan beérkezett dokumentumok 

(könyvek, Lieferungok, monografikusan feldolgozandó (un. részcímes) periodikák, 

elektronikus dokumentumok, térképek), valamint a kölcsönzésből visszakerült, az ALEPH 

számítógépes rendszerben még nem szereplő dokumentumok teljes körű formai és tartalmi 

feltárását (ETO szakjelzetek, tárgyszavak) végzi az összes háttér- és javító munkákkal együtt.  

2012-ben összesen 15.820 számítógépes rekord készült el, ebből 1.609 volt a régi 

állomány retrospektív feldolgozása, rekatalogizálása során készített rekordok száma és 14.211 

az újonnan készített bibliográfiai rekord. 7.551 újonnan feldolgozott dokumentum került 

átadásra az Olvasószolgálat, ill. a Folyóirattár számára. Ez kiegészült 111, a folyóiratcikkek 

feldolgozását jelentő HUMANUS-rekorddal, valamint 749 új sorozat, 5.800 Authority (az 

indexelt adatok besorolási szintű, egységesített névalakjáról készített) rekorddal.  

Az újonnan feldolgozott dokumentumokhoz 20.447 ETO-jelzet és 41.215 alkalmazott 

tárgyszó kapcsolódik, valamint 1.049, a különböző névalakokhoz készült utaló.  

Az osztály a feldolgozott állományról készült rekordokat folyamatosan szolgáltatja a 

MOKKA országos közös katalogizálási adatbázisba. Karbantartja az on-line katalógust, a 

háttéradatbázisokat és a még használatban lévő olvasótermi cédulakatalógusokat.  

Projektmunkában szerkeszti a metaadatokat az MTAK-OTKA közös repozitóriuma, a 

REAL (az MTA és az OTKA által támogatott kutatási programok publikációinak adatbázisa) 

számára, valamint koordinálja a Magyar Digitális Képkönyvtár számára szükséges kép-

feldolgozást.  

Új feladatként jelentkezett 2012 őszétől kezdődően a Lukács Archívum anyagának 

számítógépes feldolgozása, melynek előkészítése gyanánt megtörtént az ott dolgozó kolléga 

szakmai felkészítése, ez november végére befejeződött. Decembertől önállóan dolgozik, az 

osztály a továbbiakban folyamatosan felügyeli és koordinálja ezt a gyűjteményfeltáró munkát 

is, hogy ez az anyag ne csak az Archívum önálló anyagaként legyen hozzáférhető, de 

szorosan illeszkedjék a könyvtár teljes adatbázisába is.  
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A gyűjteményfeltáró munka nemcsak a tényleges dokumentumok tartalmi feltárását 

jelenti, hanem kiegészül az adott művel vagy szerzővel kapcsolatos új vagy archív, 

mindenképpen érdekességet jelentő információk internetes összekapcsolásával. Az egyes 

bibliográfiai rekordokban létrehozott 856-os mező közvetlen internetes hozzáférést biztosít a 

dokumentumhoz vagy a szerzőhöz kapcsolódó tanulmányokhoz, recenziókhoz, folyóirat- és 

rádióinterjúkhoz, videókhoz, egyéb szakmai weboldalakhoz, de adott esetben a szóban forgó, 

állományunkba bekerült könyv digitalizált formájához is.  

Az osztály nyolc teljes munkaidejű munkatársa közül hét végez szakmai feltáró 

munkát, egy a technikai háttérmunkákat (katalógusok karbantartása, nyomtatás, részcímes 

periodikák holdingolása, egyéb javítások) végzi, egy részfoglalkozású pedig a kölcsönzésből 

visszakerült könyvek rekatalogizálásáért és a rekordjavításokért felel. A szeptemberben 

hozzánk került Lukács Archívum munkatársa, Mesterházi Miklós az Archívumban végzi az 

ottani anyag számítógépre vitelét.  

A Keleti Gyűjtemény 600 mű (904 db), ebből 34 mű 1850 előtti, az ALEPH 

rendszerben nem szereplő művet rekatalogizált. Ezek jelentős része a régi Keleti Irodalom 

szakon, ma már visszakereshetetlen módon nyilvántartott értékes szakkönyv, illetve a 

kézikönyvtári állományba tartozik. A Keleti Gyűjteményben komplex módon (címleírás, 

ETO, tárgyszavazás) feldolgoztak 1.857 művet (2.341 könyvet), 158 sorozatot, emellett 

készült 315 utaló, 72 rászámozás, 6 elektronikus dokumentum.  

 

2. Folyóiratok feldolgozása 

 

2012-ben az OPAC FIR adatbázisa tovább bővült: 24 (6 magyar, 18 külföldi) új 

folyóirat címleírására került sor. 2012-ben az NPA bejelentés összesen 2.037 tételt 

tartalmazott: a Keleti Gyűjtemény 250 tétellel gyarapodott, a MTA KIK állománya pedig 

1.787 tétellel. Retrospektív konverzió keretében 690 címet dolgoztunk fel az ALEPH-ben. 

Összesen 714 új folyóirat-rekord került be az ALEPH FIR adatbázisába 2012-ben, így 

összesen 14.772 címre bővült az OPAC-ban is elérhető folyóiratok száma, ezekből 1.990 tétel 

kurrens (243 keleti és 1.747 központi állomány). 

A Gyűjteményszervezési Osztály 143 cím (410 kötet) részcímes folyóiratot adott át 

feldolgozásra.   

Az új folyóiratokból három külföldi a Keleti Gyűjteményben található. 
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3. Egyéb, speciális dokumentumok feldolgozása 

 

A Kézirattárban befejeződött Alexits György és Kardos Tibor hagyatékának 

feldolgozása. Befejeződött Ábel Jenő, Fokos-Fuchs Dávid, Prőhle Jenő leveleinek és 

anyaggyűjtésének, Fülep Lajos, Gunda Béla, valamint Határ Győző Kovács Gyulához írott, 

továbbá a Jámbor Ágnesnek és az Urbach Lászlónak írott leveleknek a feldolgozása. Molnár 

Tamás és Tamkó Sirató Károly hagyatékának rendezése folyamatban van. 

 

Gyászjelentések száma:    2 

Feldolgozott tételek száma:      9.015 

Rekordok száma:       1.750 

Katalóguslapok száma:    4 

Disszertáció feldolgozás:          66 

Disszertáció rekord:           66 

Katalóguslap beosztás    4 

 

Folytatódott a 16. századi könyvek ALEPH-adatbázisba vitele: 427 darab feldolgozása 

készült el példányleírással együtt, 753 rekord készült róluk.  

A mikrofilmtári állomány feldolgozása 2011. év elejétől word formátumban történik. 

2012-ben bibliográfiai leírás készült az állományba vett 137 műről. A szerzői, lelőhely 

szerinti és a raktári cédulakatalógust folyamatosan építjük. 2012-ben a beosztott cédulák 

száma 642 db volt. Az állomány egészéről az OPAC, a régi cédulakatalógus és az olvasók 

számára nem elérhető word formátum együttesen ad teljes képet.  

A Keleti Gyűjtemény on-line katalógusában dolgozta fel James Hurley amerikai 

könyvkereskedő ajándékát, aki az 1960-as évektől Stein Aurélra, illetve Kasmírra vonatkozó 

magángyűjteményt hozott létre. A könyveket az MTA01, a kéziratokat, fotókat a DIS01-be 

vettük fel.  

 

  


