
5 
 

1. Vezetői összefoglaló 
 

2014 januárjában az MTA elnöksége elfogadta a könyvtár stratégiai célkitűzéseit, 

aminek két lényegi eleme, hogy. az MTA Könyvtár és Információs Központ váljék az 

egész MTA könyvtárává, és a magyar tudomány dokumentációs és tudománymetriai 

központjává. 

Ebben az évben közel 24,5 millió Ft támogatást nyertünk az MTA Infrastruktúra 

pályázatain. Így 85 ezer további rekord került be az online katalógusba (OPAC). Ezt a 

munkát folytatni kívánjuk az Akadémiai Könyvtár és a kutatóintézeti könyvtárak teljes 

állományának feldolgozásával. 

2014-ben közel 25 millió Ft állt rendelkezésre digitalizálásra. Ez az összeg 

lehetőséget biztosított az MTA és az Akadémiai Könyvtár kiadványainak digitalizálására, 

800 ezer oldal terjedelemben. A REAL repozitórium fejlesztése MTA infrastruktúra 

pályázatból lehetővé tette, hogy digitalizált tartalmaink nagy mennyiségben 

bekerüljenek az elektronikus könyvtárba és meta-adatok segítségével könnyen 

kereshetőek legyenek. Ez a program szorosan kapcsolódik az MTA elnöke által kiadott 

Open Access mandátum érvényesítéséhez. 

Az év kiemelkedő programja a Külügyminisztériummal kötött megállapodás alapján 

a Kelet magyar kutatói c. utazó kiállítás és a hozzá kapcsolódó kiadvány megjelentetése 

volt. A 7,3 millió forint költségvetésű projekt keretében a kiállítás tablói magyar és angol 

nyelven készültek, a kiadvány pedig hat nyelven (magyar, angol, orosz, kínai, arab és 

török) jelent meg. A kiállítás bemutatójára 2014. június 5-én került sor a 

Külügyminisztériumban.  

A török kulturális emlékek megóvását, helyreállítását támogató Török Fejlesztési 

Ügynökséggel (Türk İşbirliği ve Kooperasyon Ajansı, TİKA) folytatott sikeres 

együttműködés keretében a török fél a Keleti Gyűjtemény török kéziratainak 

digitalizálása céljából mintegy 10 millió forint értékű korszerű könyvszkenner 

beszerzését finanszírozta a Könyvtár számára. Így megkezdődött a török kéziratkincs 

szkennelése. 
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NKA pályázatból megvásároltuk Arany János leveleit (2 millió Ft), Ruffy Péter 

hagyatékát (2,2 millió Ft) valamint lehetőség nyílt állományvédelmi eszközök 

beszerzésére is.   

A Lukács Archívum anyagának feltárása, kutathatóvá tétele érdekében megállapodás 

jött létre az MTA KIK és a Bécsi Egyetem Institut für Vergleichende Sprach-, und 

Literaturwissenschaft között. Egy EU program előkészítése zajlik. 

Az eFestival 2014 pályázatán "Kultúra" kategóriában 2. helyezést ért el a Kézirattár 

és Régi Könyvek Gyűjteménye "...mennyi szellem, mennyi őserő." Százötven éves  Az 

ember tragédiája honlapja. 

Az MTA Könyvtár és Információs Központ két országos jelentőségű közfeladatot lát 

el, az Elektronikus Információszolgáltatás (EISZ) nemzeti programot valósítja meg, és 

fenntartja, ill. működteti a Magyar Tudományos Művek Tárát (MTMT). 

Az MTMT publikációs adatbázis szolgáltatások országos kiterjesztése a megismételt 

közbeszerzési eljárást követően sikeresen lezárult, a TÁMOP pályázat (TÁMOP 4.2.5.A-

11/1-2012-0001) részeként. MTA támogatással megvásároltuk a Thomson & Reuters 

InCites adatbázisát (79 millió Ft) az idéző adatokkal együtt, így biztosítva az adatok 

legális felhasználását az MTMT adatbázisban. 

2014-ben bevezettük az elektronikus publikációk nemzetközi azonosító rendszerét, 

a DOI alkalmazását. Az MTA KIK belépett a DataCite és a CrossRef DOI ügynökségekbe. 

Összesen 296 db DOI azonosítót adtunk ki (259 DataCite és 37 CrossRef) 10 szerződött 

partnerünknek van saját DataCite prefixe, 10 szerződött partnerünknek CrossRef 

prefixe, valamint az MTA KIK-nek is 1-1 mindkét szervezetnél. 

Az MTMT keretében felállt a repozitórium minősítő bizottság, amelynek célja, hogy 

az MTMT olyan hazai teljes szövegű tartalmakra hivatkozzon, amelyek hitelesek, jó 

bibliográfiai leírásokkal rendelkeznek és hosszú távon biztonsággal elérhetőek (különös 

tekintettel a PhD dolgozatokra vonatkozó törvényes kötelezettségre). 

Az EISZ 2014-ben 2 340 millió Ft értékben vásárolt adatbázis-hozzáférést nemzeti 

licensz szerződések útján. Az 1 426 millió Ft állami támogatás mellett az előfizető 

intézmények 813,6 millió Ft önrészt fizettek be. Két új adatbázissal (Cambridge 

University Press – CUP és a Lippincott Williams and Wilkins LWW Journals) bővítettük 
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az EISZ adatbázisok körét, a CUP központi támogatásának mértékét 25%-ban 

állapítottuk meg, az LWW adatbázist 100%-os önrész megfizetése mellett 4 intézmény 

igényelte. 2014. július 14-én regisztráltuk állami szervezetként az EISZ Facebook oldalát, 

szeptemberben pedig Compass néven elindítottuk az EISZ új közfeladat jellegű 

szolgáltatását, melyben összegyűjtjük és a felhasználók számára szabadon hozzáférhető 

tesszük a Magyarországon a költségvetési, nonprofit, egészségügyi és kulturális 

intézményeknél elérhető adatbázistartalmakat. 

19 adatbázist szereztünk be 2014-re 142 intézmény számára. Az árfolyamok évközi 

kedvezőtlen alakulása következtében 120 millió forint árfolyamveszteséggel zártuk az 

évet. A felsőoktatási intézmények az EMMI Felsőoktatásért Felelős Államtitkárságától 

300 millió forint címzett támogatást kaptak az EISZ céljaira, önrész befizetésre, ami új 

intézménytípusok (egyházi felsőoktatási intézmények, művészeti felsőoktatási 

intézmények) bevonását eredményezte  

 

 

A Kelet magyar kutatói utazó kiállítás megnyitója a Külügyminisztériumban 

  


