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V. 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.  

2013-ban összesen 20.306 számítógépes rekord készült el, ebből 134 volt a régi 

állomány retrospektív feldolgozása, rekatalogizálása során készített rekordok száma és 

18.726 az újonnan készített bibliográfiai rekord. 10.786 újonnan feldolgozott 

dokumentum került átadásra az Olvasószolgálat, ill. a Folyóirattár számára. Ez 

kiegészült 35, a folyóiratcikkek feldolgozását jelentő HUMANUS-rekorddal, 1411 REAL 

rekorddal (projektmunkában szerkesztett metaadatok az MTAKIK-OTKA közös 

repozitóriuma számára), valamint 1.248 új sorozat, 6.692 Authority (az indexelt adatok 

besorolási szintű, egységesített névalakjáról készített) rekorddal.  

Az újonnan feldolgozott dokumentumokhoz 23.386 ETO-jelzet és 47.742 

alkalmazott tárgyszó kapcsolódik, valamint 1381, 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, valamint koordinálja a Magyar Digitális Képkönyvtár számára 

szükséges kép-feldolgozást.  

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, 
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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, rekatalogizálást és a szükséges rekordjavításokat, egy pedig a technikai 

háttérmunkákat (katalógusok karbantartása, nyomtatás, részcímes periodikák 

holdingolása -állományadataik elkészítése-, egyéb javítások) végzi.  

A Keleti Gyűjtemény 431 művet ( 576 db) 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 1391 művet (1702 

könyvet), 122 sorozatot, emellett készült 152 utaló, 25 rászámozás, 1 elektronikus 

dokumentum.  

A Keleti Gyűjtemény két új honlapjával bővült a digitális gyűjtemények sorozata. 

Vámbéry Ármin halálának centenáriuma alkalmából készítettük el azt a nagyszabású 

honlapot, amely az életrajzot és a tudományos munkásságot tárgyaló részen kívül a 

hagyatékából származó 60 török, arab és perzsa kéziratot teljes terjedelemben, vagy 

címoldallal és metaadattal tett elérhetővé. A The Islamic Manuscript Association 

támogatásával két török kézirat restaurálási folyamatát és szövegét bemutató kis honlap 

készült (Hüszrev ve Sírín).  

Megállapodást kötöttünk a Szegedi Tudományegyetem Inscriptiones Alborum 

Amicorum internetes adatbázissal a Kézirattárban található emlékkönyvek 

feldolgozásáról. 

 

2. Folyóiratok feldolgozása 

Két új külföldi folyóirat került feldolgozásra a Keleti Gyűjteményben. 
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3. Egyéb, speciális dokumentumok feldolgozása 

A Keleti Gyűjtemény az NKA 3532/253 digitalizálás, adatbázis-építési pályázat 

nyújtotta anyagi támogatás segítségével on-line katalógusában tette elérhetővé 

Goldziher Ignácnak, a magyar orientalisztika egyik legkiválóbb képviselőjének 

levelezését. A létrehozott angol nyelvű adatbázis 13.764, metaadatokkal ellátott levelet 

tartalmaz, 28.327 digitális felvételen. 

 

A Kézirattárban befejeződött Kardos László és Tánczos Gábor, ifj. Mikszáth 

Kálmán, Mitsányi Ferencné, Sík Sándor, Varga Marianna, Venetianer Lajos hagyatékának, 

Riesz Frigyes hagyatékának és Riesz Marcel leveleinek, Moravcsik Gyula, Ravasz László 

és Bibó István hagyatékrészeinek, Bisztray György és édesanyja emlékezésének, Arany 

János leveleinek, Berzsenyi Dániel kézirattöredékeinek, az MTA szalkszentmártoni 

gazdasági térképének, az MTAK fényképalbumainak és számos analekta jellegű 

anyagnak a feldolgozása. Folyamatban van Molnár Tamás, Radnóti Miklós és Nagy Péter 

hagyatékának rendezése. 

 

Gyászjelentések száma:           2 

Feldolgozott tételek száma:    6.671 

Rekordok száma:        1.261 

Katalóguslapok száma:           3 

Disszertáció feldolgozás:                 84 

Disszertáció rekord:                 84 

Katalóguslap beosztás:          3 

 

Folytatódott a 16. századi könyvek ALEPH-adatbázisba vitele: 426 tétel 

feldolgozása készült el példányleírással, 214 tételé őrlapok alapján; ez összesen 640 

rekord. A munkát erősen hátráltatta, hogy Katona Szidónia 2013. július 1-jei nyugdíjba 

menetele óta Tóth Gábor minden nap 13.00-ig a Mikrofilmtárban ügyel. 

  


