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I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

 

 

Az év meghatározó eseménye, hogy hét év sikeres irányítás után prof. Náray-

Szabó Gábor 2013. június 30-án nyugdíjba vonult, 2013. július 1-től új főigazgatója van 

az Akadémiai Könyvtárnak prof. Monok István személyében. Czeglédi Katalin gazdasági 

igazgató szintén nyugdíjba ment, utódja Jakócs Tamás október 1-től december 31-ig 

megbízott gazdasági igazgatóként irányította a gazdasági területet. 

Intézményünk hivatalos neve 2013. január 1-től: MTA Könyvtár és Információs 

Központ. A hagyományos könyvtári tevékenység mellett egyre hangsúlyosabb szerepet 

kap a K+F információ–feldolgozó, és –hasznosító tevékenysége, mint például a két 

országos határsörű feladat, az Elektronikus Információszolgáltatás (EISZ) nemzeti 

program és a Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) működtetése. Az EISZ új 

honlapja az egyik fő kommunikációs csatornánk, napi több száz látogatóval. Az MTMT 

szoftver rendszer biztonságos működését „tükör-szerveres üzemmód” bevezetésével 

tovább növeltük. 

Az MTA elnöke 27/2012. (IX.24.) határozatban elrendelte a tudományos 

közlemények nyílt hozzáférésű elérhetővé tételét 2013. január 1-től. Így a REAL 

repozitórium intenzív feltöltési szakaszba lépett. Bővült a PhD dolgozatokkal, s ennek 

kapcsán a digitális művek azonosításához szükséges DOI iroda is megkezdte működését. 

A Mindentudás Egyeteme (ME) nyomtatott és digitális anyagai kereshetőek és 

elérhetőek a Könyvtárban, valamint az NIIFI Videotóriumában is. Az ME felhasználási 

jogával kapcsolatos adminisztráció bekerült a könyvtár feladatrendszerébe. 

Illyés Gyula könyvtára és kéziratos hagyatéka az MTA és Illyés Gyula örökösei 

közötti megállapodás révén az időközben megszűnt Illyés Gyula Archívumból a 

Kézirattárba került. 

A tematikus digitális gyűjtemények sora a Vámbéry Ármin halálának 

centenáriuma alkalmából készült összeállítással, valamint a The Islamic Manuscript 

Association támogatásával digitalizált két török kézirat megjelenítésével bővült. 
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A Tudományos és Műszaki Tájékoztatás (TMT) szakmai folyóirat egy teljes 

számot (60. évf. 2013. 4. szám) szentelt könyvtárunk bemutatására, 20 munkatársunk 

közreműködésével. A cikkek együttese átfogó képet ad a könyvtár 

tevékenységrendszeréről, szerteágazó és megújuló feladatairól. 

A nyár elején a Duna minden eddiginél magasabb vízállása miatt a talajvíz 

betörése okozott gondot raktárainkban, de köszönet kollégáink odaadó és gondos 

munkájának, a könyvállományban nem esett kár. 

 

 

prof. Náray-Szabó Gábor főigazgató úr 

 

  


