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3. Gyűjteményszervezés 

2014-ben a 30/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet az országos múzeum, az országos 

szakmúzeum, a nemzeti könyvtár, az országos szakkönyvtár és az állami egyetem 

könyvtárának kiemelt feladatairól alapján változott könyvtárunk Gyűjtőköri 

Szabályzata. 

A Gyűjtőköri Szabályzat és az éves költségkeret figyelembevételével a 

kutatómunkát segítő nyomtatott és elektronikus szakirodalom beszerzése, a szabványos 

nyilvántartásba vétel, a könyvtár különböző egységeiben folyó egységes feldolgozás a 

használatot segítő minél teljesebb és sok szempont szerinti visszakereshetőség 

biztosítása a Gyűjteményszervezés feladata. 

A Gyűjteményszervezési és Gyűjteményfeltáró Osztályok összevonása indokolta a 

munkafolyamatok áttekintését, ezzel a munkafolyamatokon belül a feladatok 

összehangolását, a párhuzamosságok megszüntetését. A dokumentumok útjának 

követése, a szűk keresztmetszetek megállapítása céljából dokumentumkísérőt vezettünk 

be. Az év utolsó két hónapjának kísérőit elemezve (769 dokumentum) az átlag átfutási 

idő 32 nap volt, a dokumentumok negyede ment át két hétnél gyorsabban az állományba 

vételi és feldolgozási folyamaton.  

 

3.1 Állományalakítás 
 

A 2014-ben állományba vett dokumentumok száma 10 654 volt 115 944 310 Ft 

naplóértékben, ebből a Keleti Gyűjtemény gyarapodása 1846, 20 102 257 Ft értékben. 

Az összesen állományba vett címek közül 3947 magyar nyelvű, 5411 idegen nyelvű. 
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Az állományba vett dokumentumok darabszámát tekintve a vétel aránya alig több 

mint 15%, a gyarapodás értékének azonban ez több mint 45%-át teszi ki. Értékben közel 

egyforma arányú a csere (27,8%) és az ajándék (23,8%) gyarapodásunk. Az 

állománygyarapításra fordított keret közel 63%-át 40,5 millió forintot folyóirat 

beszerzésre költöttünk. 

Az állományból 2014-ben 28 művet (29 darab) töröltünk, ezek napló értéke 

52 747,50 Ft, dokumentumtípus szerinti megoszlása: 22 könyv 45 847,50 Ft és 6 

elektronikus dokumentum (7 darab) 6900 Ft értékben.  

Nemzetközi cserekapcsolatunkban 69 országból összesen 723 cserepartnerrel 

volt aktív kapcsolatunk, 18 országban van több mint 10 partnerünk. Az év folyamán 11 

partnerrel szűnt meg az együttműködés, 2 új intézménnyel sikerült felvenni a 

kapcsolatot. 
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3.1.1 Könyvek 
 

 

 

 

 

 

 

Vétel 

2014-ben 787 könyvet 11 572 906 Ft értékben vásároltunk, ennek 27%-a magyar 

nyelvű. Az ODR keret terhére csak idegen nyelvű dokumentumokat szereztünk be, 75 

kötetet 1 092 895 Ft értékben. A Keleti Gyűjtemény részére idegen nyelvű 

dokumentumot 98 darabot 1 651 544 Ft értékben, magyar nyelvű irodalmat 6 darabot 

21 188 Ft értékben. Olvasói igény (PDA=patron-driven acquisition) alapján beszerzett 

dokumentumok száma 109, vagyis a vétel közel 14%-ánál figyelembe vettük 

felhasználóink, illetve az MTA Kutatóintézetek beszerzési javaslatait.  

Folyamatosan építettük a dezideráta katalógust a kiadói katalógusok, honlapok, 

olvasói igények alapján. A rendelkezésre álló keret figyelembe vételével negyedévente 

rangsoroltuk az igényeket és küldtünk el rendeléseket.  

Csere 

A nemzetközi csereprogram keretében kapott könyvek 91%-át fogadtuk be, 

2014-ben 1013 könyvet 11 254 999 Ft értéken vettünk állományba.   
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A legtöbbet küldő partnerek országok szerint csoportosítva 

 

Cserepartnerek által küldött listákból (69 listát kaptunk az év folyamán) 645 

könyvet választottunk, aminek 41%-át oroszországi, 24%-át szerb partnerek listáiból 

kértük. 

Cserepartnerek részére 1221 könyvet küldtünk. Az Akaprint Kft-től kapott 

dokumentumokból, valamint korábbi cseretartalék anyagából nem regisztrált 

partnereknek is küldtünk ajándékba (895 darabot). Az év folyamán több duplum listát is 

készítettünk, melyeket elküldtük partnereinknek. Ezekből 88 partner kapott 276 

kötetet. Partnerek részére 2014-ben csak 49 könyvet vásároltunk 301 000 Ft értékben. 

A Library of Congress cserepartnerrel 2013-ban megszűnt a kapcsolat, 2014-ben 

lezártuk ezt az együttműködést a 2013-ban küldött dokumentumok elszámolásával. A 

partnernek küldött folyóiratok értékében 166 angol nyelvű gyűjtőkörbe tartozó 

dokumentumot vásároltunk. A Library of Congress felajánlotta a duplum listájáról 

történő válogatást, ami azonos értékű küldött kiadványok alapján működik. Meg kell 

vizsgálni tudunk-e élni a lehetőséggel. Felvettük a kapcsolatot két mongol intézménnyel, 

a lehetséges dokumentumcsere kidolgozás alatt van.  
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Ajándék 

Az éves gyarapodás több mint felét az ajándékba kapott kiadványok teszik ki, 

összesen 6061 kötet 27 585 043 Ft naplóértékben. Rendszeresen kapunk szerzőktől, 

kiadóktól, a könyvtári Agora programok könyvbemutatóinak szerzőitől, az MTA 

Kutatóintézetek kiadványaiból. A Márai III. program keretében 82 művet, NKA 

támogatásból 272 művet kaptunk. Az NKA támogatásból kapott többes példányokat 7 

akadémiai intézetnek adtuk át összesen 105 kötetet. 

Hagyatékok (Molnár Tamás, Köpeczi Béla), ajándékok (Pethő Sándor, Braun 

Tibor, Akadémiai Kiadó, Akaprint Kft.), feldolgozása folyamatos volt. 2014-ben 

elkezdtük a feloszlatott szerzetesrendi és egyházi könyvanyagból származó könyveink 

állományba vételét, valamint a Nemzeti Casino hányatott sorsú megmaradt 

dokumentumainak számbavételét. 

2014-ben az MTA Kutatóintézetekkel való szorosabb együttműködés eredménye, 

hogy a kutatóintézetek saját kiadványait megkapjuk, feltárjuk és megőrizzük.  

A Keleti Gyűjtemény ajándékba kapott dokumentumainak majd 40%-át Korvin 

Gábor adományozta a gyűjteménynek. 

Kötelespéldány 

Kötelespéldány válogató jogunkkal élve heti rendszerességgel megtekintettük az 

OSZK-ban a kiadóktól beérkezett kiadványokat, jeleztük igényünket. Nem kaptunk meg 

minden igényelt kiadványt, ezért a gyűjtőkörünkbe illő kiadványok lefényképezése segíti 

a későbbi beszerzési munkát. 2014-ben 819 dokumentumot vettünk állományba 

kötelespéldányként 3 660 124 Ft naplóértékben. 

Az MTA könyv- és folyóirat-kiadási támogatás keretében az MTA KIK nyomtatott 

és elektronikus formában is kap kiadványokat, a 2014-ben támogatott kiadványok közül 

19 kötetet már megkaptunk. 

Duplum- és fölöspéldány felajánlás 

Az MTA kutatóintézetekkel a duplum- és fölöspéldány hasznosításnál is jól 

működik a kapcsolat, az év folyamán folyamatosan válogattak a cserepartnerektől 

kapott számunkra felesleges kiadványokból, vitték el a gyűjtőkörükbe tartozó irodalmat. 
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Az NKA könyvek többes példányait az MTA kutatóintézetek könyvtárainak ajánlottuk fel, 

7 akadémiai intézet összesen 105 kötetet kapott. 

17 intézménynek 1077 kiadványt adtunk át, ezek korábbi cseretartalékból 

megmaradt kiadványok, az Akaprint Nyomda felszámolásakor a könyvtárunknak átadott 

kötetek, valamint duplum példányaink. Legnagyobb tételszámban a Romániai Magyar 

Pedagógusok Szövetsége Teleki Oktatási Központ, Szováta kapott 540 kötetet. 

Cserepartnereink részére az év folyamán több listát is összeállítottunk, melyek zömmel 

csak idegen nyelvű dokumentumokat tartalmaztak, az összesen 229 tételt tartalmazó 

listákat 78 partnernek küldtük el, melyből 23 partner 203 darabot válogatott. 

 

Kéziratos énekeskönyv  
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3.1.2 Folyóiratok 
 

 

Összesen több mint 5000 füzetet érkeztettünk az év folyamán, 2344 teljessé vált 

évfolyamot naplóztunk, és végeztük el az ezzel kapcsolatos számozási munkát.  

 

Vétel 

A külföldi vételes folyóiratok beszerzésére a szállítót közbeszerzési eljárás útján 

választottuk ki, a 2015. évi beszerzést 2014-ben először négy MTA Kutatóintézettel 

közös eljárásban. 

A rendelendő folyóiratok összeállításánál az Olvasószolgálattal konzultálva 

figyelembe vettük az előfizetett teljes szövegű adatbázisokban elérhető folyóiratok 

szolgáltatási adatait, így 2015-re csökkentettük a nyomtatott előfizetéseinket. A teljes 

beszerzésre fordított költségkeret közel 60%-át (naplóértékben 40 643 212 Ft) 

folyóiratok vásárlására költöttük. Nyomtatott formában 655 címet rendeltünk, ezek 

közül csak 8 előfizetéséhez járt online elérés is. Adatbázisok vásárlására fordított 

keretünk 7 446 067 Ft volt 2014-ben, ezekben az adatbázisokban 19 617 folyóirathoz 

volt teljes szövegű elérésünk. 

Csere 

Cserepartnerektől 900 féle folyóiratot kaptunk, 21 011 990 Ft naplóértékben. A 

könyvtárunk számára nem releváns kiadványokból 11 címet adtunk tovább MTA 

kutatóintézeteknek, illetve felsőoktatási intézményeknek.  

316 cserepartner számára nyomtatott és online folyóiratokat, összesen 76 címet 

fizettünk elő. 117 partner a nyomtatott mellett online előfizetést is, 81 partner csak 

online elérést kért. 417 online előfizetést kértek partnereink az Akadémiai Kiadó 27 
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folyóiratához, 2014-ben 37 partnertől érkezett új kérés 87 előfizetésre. A 

cserepartnerek részére közel 18 millió Ft értékben fizettünk elő folyóiratokat.  

Ajándék 

Az ajándékba kapott folyóiratok száma 2014-ben 121, naplóértéke 10 119 640 Ft. 

Az ajándékozók kiadók, szerkesztőségek, magánszemélyek, MTA és külföldi 

intézmények, továbbá ajándékként regisztráljuk a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) és az 

MTA Könyv- és Folyóirat Kiadó Bizottság (KFB) támogatásával megjelent folyóiratokat.  

A KFB minden évben május környékén dönti el a támogatandó folyóiratok körét. 

Előre nem lehet tudni ugyanazok kapnak-e támogatást a következő évre, az is 

bizonytalan volt a korábbi évek gyakorlata alapján milyen ütemben kapjuk a megjelent 

füzetszámokat, ezért a gyűjtőkörbe tartozó folyóiratok esetében nem mondtuk le a 2014. 

évre vonatkozó rendeléseket. Ebből adódóan többes példányokat vettünk állományba, 

ugyanis a KFB elszámolás miatt a támogatott folyóiratokat érkeztetni és megőrizni 

szükséges. 11 olyan cím volt a támogatottak között, melyeket tekintettel gyűjtőkörünkre, 

kötelespéldányként is kaptunk és 15 olyan, melyeket még nem mondtunk le, 

előfizettünk 2014-ben.  

Kötelespéldány 

Kötelespéldányként 55 folyóiratot kaptunk, 1 035 751 Ft naplóértékben. 

Duplum- és fölöspéldány felajánlás 

Az év folyamán két, egy magyar és egy külföldi, duplumlista készült, először az 

MTA kutatóintézetek válogattak, utána az OSZK-n keresztül történt a kiajánlás. A magyar 

lista 80 címet tartalmazott, ami 564 darab (füzet, egy illetve több példány), ebből 550 

darabot, a külföldi lista 164 cím 841 füzetéből az egészet elvitte összesen 8 intézmény.  
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3.1.3 Elektronikus tartalmak 
 

Az adatbázis vásárlásra fordított keret 7 446 067 Ft volt 2014-ben, ebből az EISZ-

en keresztüli adatbázis elérés önrésze 5 230 000 Ft.  

Az adatbázisokban elérhető folyóiratokat az SFX rendszer tudásbázisában 

folyamatosan karbantartottuk, így biztosítva az online katalógus és a teljes szövegű 

elérés kapcsolatát.  

A repozitórium gyűjteményeinek gyarapodása 2014-ben 

Repozitórium Rekord (db) Leírás 

REAL-J 1884 A gyűjtemény az MTA KIK digitalizálási projektjeiből, 

az MTA KFB által támogatott orgánumok 

beszolgáltatásából, és a DOI regisztráció kapcsán 

beküldött fájlokat tartalmazza 

REAL-EOD 1381 A gyűjtemény az MTA KIK digitalizálási projektjeiből, 

az MTA KFB által támogatott orgánumok 

beszolgáltatásából származó fájlokat tartalmazza 

REAL-d 80 A gyűjtemény az MTA doktora cím kapcsán létrejövő 

pályázati dokumentációt tartalmazza, az MTA Doktori 

Titkárság munkatársai végzik a feltöltést 

REAL-PhD 40 A gyűjtemény a KPA adatbázisba feltöltött, valamint az 

MTA KIK-kel együttműködési megállapodást kötött 

egyetemek/főiskolák által feltöltött doktori 

dolgozatokat tartalmazza 

REAL-R 130 A gyűjtemény az MTA KIK digitalizálási projektjeiből 

származó fájlokat tartalmazza 
 

2014-ben a Képkönyvtár adatbázisba bevittük a könyvtári Agora programok és a 

Mindentudás Egyeteme előadásait, 529 új tétellel gyarapodott az adatbázis. 

Az állományba vett dokumentumokhoz digitális objektumokat (tartalomjegyzék, 

címlap, illetve egyéb a dokumentumban található kép) csatoltunk az Aleph rendszerben, 

melyek bélyegképként, teljes szövegűen indexelve jelennek meg az online katalógusban. 

2014-ben 39 077 új objektumot készítettünk és kapcsoltunk a rekordokhoz.   
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3.1.4 Különgyűjtemények gyarapítása 
 

Kézirattár 

Fontosabb ajándékok, vásárlások – Könyvek  

Ajándék 

GOETHE, Johann Wolfgang: Versuch die Metamorphose der Pflanzen zu erklären. Gotha, 

1790. + ugyanezen mű facsimiléje. (Ajándékozó: Arnóth József) 

GALENOS: De alimentorum facultatibus (Lugduni Batavorum, 1633). (Ajándékozó: 

Michele Goldzieher Shedlin) 

Vásárlás 

ERASMUS, Desiderius: Apophthegmatum ex optimis utriusque linguae scriptoribus libri 

octo. – Lugduni : S. Gryphius, 1555.  

Ephemerides Politico-statisticae Posoniensis. Cursus vigesimus quintus, semestre II. – 

Posonii : ex officina Belnayana, 1828. 

WINKLER, Michael: Epistola ad omnes Judaeos qui dispersi sunt sub coelo per universam 

terram. – Vienae [sic!] : typis J. Hraschanzky, 1800. 

PLAUTUS, Titus Maccius: Comoediae viginti, olim a Ioachimo Camerario emendatae, nunc 

vero … restitutae opera et diligentia Ioannis Sambuci  … . – Antverpiae : ex officina Chr. 

Plantini, 1566 (RMK III 544) 

STEPHANUS, Henricus: Thesaurus Graecae linguae, Ab …constructus (Genf, 1572). 

CICERO, Marcus Tullius: Epistolae ad Atticum, ad M. Brutum, ad Quinctum fratrem. – 

Venetiis : apud Paulum Manutium, 1558 (1559) 

MANUZIO, Paolo: Commentarius Pauli Manutii in Epistolas Ciceronis ad Atticum. – 

Venetiis : [P. Manuzio], 1561 

LUDECENUS, Hieronymus: Melüdrion propemptikon in peregrinationem … Georgii Robelii 

cum domino Elia Schallio Pannonio discipulo suo institutam … – Witebergae : Laurentius 

Schwenck, 1566 
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Nuptiis Nathanis Chytraei et Gertrudis Prengeriae … . – Rostochii: Iacobus Transylvanus, 

1568 

MACHIAVELLI, Niccolò: Tutte le opere di Nicolo Machiavelli cittadino et secretario 

Fiorentino, divise in V. parti. – [Genf : Pierre Aubert], 1550 [recte: c. 1628] 

Rituale Strigoniense seu formula agendorum in administratione sacramentorum ac 

caeteris ecclesiae publicis functionibus, iussu et authoritate ... domini Georgii Szecheny, 

archi-episcopi Strigoniensis. - Tyrnaviae : typis Academicis, per Joan. Adam Friedl, 1692 

RMK II 1723 

 

Fontosabb ajándékok, vásárlások – Kéziratok  

Ajándék 

Pilinszky János levelei Márkus Annának, 18 db (Ajándékozó: Kovács Péter) 

Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia 1991–2004 közötti rendezvényeinek 

fotóalbumai, (52 kötet) 

Nagy J. László festőművész levelezése. 

Németh László, Keresztury Dezső és Tüskés Tibor levelei Prőhle Jenőnek, 5 db 

(Ajándékozó: Prőhle Éva) 

Kiss Lajos (1922–2003) nyelvész akadémikus és felesége, Fehértói Katalin (1925–2006) 

nyelvész kéziratos hagyatéka (22 csomag). 

Koncz Lajos orvos (USA) kéziratos hagyatéka.  

Jermy Tibor akadémikus 1992-es Akadémiai Aranyérme (Ajándékozó: MTA titkársága) 

Vásárlás 

Ruffy Péter kéziratos hagyatéka (32 csomag) 

Szarvas Gábor: A magyar igeidők elmélete című akadémiai pályázata. 

Németh László levelei Vekerdi Lászlónak, 6 db 

Kosztolányi Dezső levelei, 5 db  
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Mikszáth Kálmán levelei, 4 db 

Arany Jánossal kapcsolatos dokumentumok, 2 db  

Keleti Gyűjtemény 

A Keleti Gyűjtemény ORI adatbázisába a Gyűjteményszervezési Osztály 1 850 

tételt leltározott be. Ebből könyv 1499, folyóirat 347, CD 4.  Az ajándék, csere, illetve 

vétel útján beérkezett könyvek, ill. folyóiratok becsült értéke: 20 097 355 Ft. A 

könyvadományok közül mind értéküket, mind számukat tekintve kiemelkedik Dr. 

Korvin Gábor professzor (Dahráni King Fahd Egyetem) adománya, amelyekből 2014-ben 

eddig 524 művet vettünk állományba, 4 410 470 Ft értékben. 

A Yunus Emre Központtal történt megállapodás alapján a könyvfesztiváli kiállítás 

megrendezéséért a török fél 200 000 Ft értékben küldött általunk kiválasztott oszmán 

történeti forrásmunkákat.  

2014 decemberében a leideni Brill Kiadóval közös könyvkiadási és szkennelési 

projekt tárgyalásakor több mint 1 millió forint értékű saját kiadványukat ajándékozták 

Könyvtárunknak. 
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3.2 Feldolgozás 
 

Áttekintettük a könyvtár különböző egységeiben folyó feldolgozó munkát, cél a 

feldolgozás egységes elvek szerinti végzése, ezt segítendő a házi szabályzat kidolgozása. 

A különböző, eddig még feldolgozásba nem vont dokumentumok feldolgozási útmutatóit 

(mikrofilm katalógus, analitikus feldolgozás, stb.) folyamatosan, az igények 

felmerülésekor készítjük el.  

Könyvtárunk a Magyar Országos Közös Katalógus egyik tagkönyvtára. A rekordok 

MOKKA/ODR közös katalógusba átadása nem problémamentes. A korábban már 

többször átadott rekordok betöltése nem történt meg a MOKKA/ODR rendszer 

átalakítása után, ezen rekordok ismételt átadása kezdődött el 2014-ben. A katalogizálási 

házi szabályzat a MOKKA mindenkori szabályaival nem volt teljesen összhangban, ezért 

nagyon sok leírás utólagos javítására van szükség a közös katalógusba való betöltés 

érdekében. Az ezzel kapcsolatos házi szabályzat módosítása megtörtént, a rekordok 

visszamenőleges átadása már folyamatos, a betöltés hibajelentései alapján végezzük a 

javításokat. 

A MaNDA közfoglalkoztatási program keretében 2013-ban elkezdtük az 

állományba vett könyvek tartalomjegyzék szkennelését, és a pdf formában mentett teljes 

szövegű kereséssel indexelt kép leíráshoz csatolását. 2014-ben a kurrens 

dokumentumok mellett visszamenőlegesen a 2013-ban és 2012-ben állományba 

vetteket is feldolgoztuk, és elkezdtük a 2011. évi gyarapodást is.  

Kézirat 

Befejeződött Molnár Tamás hagyatékának feldolgozása. (6482 tétel, 986 rekord). 

Befejeződött Szilágyi Sándor történész hagyaték-töredékének feldolgozása (105 

tétel, 54 rekord) 

Befejeződött Daday András orvostörténész hagyatékának feldolgozása (559 tétel, 

196 rekord). 

Prőhle Jenőnek szóló levelek (Tüskés Tibor, Keresztury Dezső, Németh László) (5 

tétel 5 rekord) 

Arany-, Mikszáth- és Kosztolányi-levelek és dokumentumok (15 tétel 12 rekord) 
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Folytatódott Nagy Péter és Radnóti Miklós hagyatékának feldolgozása.  

Elkezdődött Zádor Anna hagyatékának feldolgozása. 

Feldolgoztunk 62 disszertációt. 

Elkezdődött az 1824–1859 közötti RAL iktatókönyv Aleph-be vitele, 703 rekord 

készült. 

 

Régikönyv 

Folytatódott a 16. századi antikva könyvek feldolgozása. 554 rekord készült, ebből 

autopszia alapján részletes leírás: 453 db (ebből 130 db – Arcanum által digitalizált – 

RMK). 

 

Keleti Gyűjtemény 
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Feldolgozás 

Rekat 
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3.2.1 Könyvek és folyóiratok feldolgozása 
 

Az Aleph integrált könyvtári rendszerben a dokumentumok elektronikus 

feldolgozását ütemesen, nagy gondossággal, az adatbázis egészét szem előtt tartva, azt 

rendszeresen gondozva, javítva végeztük.  Folyamatosan, módszeresen végeztük a 

tárgyszavazást, valamint az authortity rekordok kezelését, szerkesztését. A feldolgozás 

munkafolyamatának összesített adatai szerint 2014-ben 7855 kötet formai és tartalmi 

feldolgozását végeztük, ebből részcímes dokumentum 1058 volt, a Keleti Gyűjteménybe 

tartozó dokumentum 621. 

2014 júliusában elkezdődött a feloszlatott szerzetesrendi és egyházi 

könyvanyagból (KEO) származó könyveink feldolgozása. A zömében 1850 előtti 

dokumentumok feldolgozásánál nagy segítséget jelent, hogy fiatal kutatói pályázat 

keretében foglalkoztatott régi könyves szakember került az osztályra. 

A Nemzeti Casino anyagának feldolgozását a MaNDA közfoglalkoztatási 

programjának keretében kezdtük el 2013-ban. 2014-ben a folyóiratokat teljes egészében 

számba vettük, rövid leírást készítve róluk a katalógusban. A folyóiratok címén kívül 

csak a gyűjteményben található évfolyamokat írtuk le és csatoltuk a folyóirat 

címlapjának szkennelt képét. A könyvek feldolgozása és címlapjának szkennelése 

folyamatos, 2014-ben 1913 kötet (1706 cím) feldolgozását végeztük. A munka 

felgyorsult és kiegészült a Nemzeti Casino könyvtár történetének kutatásával is, hogy 

fiatal kutatói pályázat keretében tudtunk megfelelő szakembert alkalmazni. 

A hagyományos módon már feldolgozott állomány rekatalogizálását 2014-ben is 

folyamatosan végeztük. A hagyatékok, ajándékok, Lukács Archívumból átvett kötetek 

behasonlításakor kiszűrt saját kötetek leírását és példányait készítettük el, valamint az 

Olvasószolgálattól érkező kölcsönözhető példányok Aleph-be vitelét. 

A Keleti Gyűjtemény 1762 művet (2487 db, sorozat 62, authority 194) 

rekatalogizált autopsziával és tartalmi feltárással. Ezek jelentős része a régi Keleti 

Irodalom szakon, ma már visszakereshetetlen módon nyilvántartott értékes szakkönyv, 

illetve a kézikönyvtári állományba tartozik. Ugyanezen időszak alatt a Keleti 

Gyűjteményben komplex módon (címleírás, ETO, tárgyszavazás) feldolgoztak 1498 

művet (1655 db), 168 sorozatot, emellett készült 173 utaló.  
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   Lukács György hagyatéki könyvtár feldolgozottsága 38%-os, 2014-ben 2387 új leírás készült.  

Folyamatosan épül, bővül az Authority adatbázis, 2014-ben 7930 tétellel 

gyarapodott. Különös gondot fordítunk az MTA köztestületi tagok adataira, ezzel a 

magyar tudományos élet bibliográfiájához tudunk hozzájárulni. Ki kell dolgozni az 

MTMT-hez és a REAL-hoz való közvetlen kapcsolódás lehetőségét.  

Az Aleph rekordok közel 10%-a sorozati rekord. Kihasználva a 

rekordkapcsolatok lehetőségét, a tartalmi és formai feltárás során építjük a 

dokumentum és a sorozati leírás kapcsolatát. 2014-ben 2781 sorozati rekordot 

aktualizáltunk (2077 új).  

Az év folyamán folytattuk a folyóiratok retrospektív feldolgozását, a folyóirat 

helyrajzi és betűrendes katalógusa alapján részletes állományadatokkal, 1067 új 

bibliográfiai leírás került az online katalógusba. 834 folyóirat NPA bejelentését végeztük 

el online a MOKKA/ODR felületen. Ezeknél a címeknél a MOKKA azonosítót beírtuk a 

saját rekordunkba és a MOKKA rekordba a mi rekordazonosítónkat. 

  

   

új bib 
22863 

rekat és 
retrosp. 
39355 

új 
sorozat 

2077 

új 
authority

7930 
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5017 Speciális gyűjtemények 
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3.2.2 Speciális dokumentumok feldolgozása 
 

Feldolgoztuk a Kézirattár Érmegyűjteményét a Kézirattárban készített lista 

alapján, 310 érme formai és tartalmi leírása került be az Aleph rendszerbe. 

A retrospektív feldolgozásba bevont mikrofilm katalógus feldolgozásához 

útmutatót késztettünk, fontos az eredeti dokumentumok leírásához való kapcsolat 

kiépítése. 

3.2.3 Retrospektív konverzió 
 

Júniustól a Tájékoztatási és Olvasószolgálati Osztály könyvtáros munkatársai is 

részt vesznek a könyvek retrospektív feldolgozásában: az olvasószolgálati feladatok 

mellett – a lehetőségekhez mérten – folyamatosan kiegészítik a kölcsönzésben készített 

rövid rekordok adatait. 

Kézirattár/Mikrofilmtár 

Az IF-050/2013 sz. MTA Infrastruktúra-pályázat 2014 1/a: „Általános kutatóhelyi 

infrastruktúra-fejlesztés” keretében a Kézirattár négy munkatársa munkaidőn túl 

elvégezte a belső raktárban őrzött régi könyvek (1601–1850) és régi magyar 

könyvek  (–1711) katalógusának retrokonverzióját. Összesen 26 432 rekord készült el. 

2014. december 1-jén elkezdődött a mikrofilm-katalógus retrokonverziója, a 

féléves projekt első hónapjában összesen 5 850 rekord készült el. 

Elvégeztük a retrospektív feldolgozásra váró állomány számbavételét az Aleph-

ben lévő raktári jelzetek és a kiadott raktári jelzetek összevetésével.  

Korábbi retrospektív feldolgozásokban szkennelt katalóguscédulák korrektúrája 

az év folyamán is folytatódott, 3329 rekordot készítettünk elő Aleph betöltésre, 2330 

rekordot feltöltöttünk. 
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2014. évi retrospektív konverzió összesített számadatai db 

Kézirattárban őrzött 16-19. századi könyvek retrospektív 

konverziója elő- és utómunkákkal, szkenneléssel együtt 

  

26 842 

Modern szláv, 1980-1990 között kiadott, zömmel cirill betűs leírás 

retrospektív konverziója  10 000 

Kölcsönzésből visszakerült könyvek retrospektív konverziója 194 

egyéb, főként többkötetes könyv retrospektív konverziója 1 500 

Összes: 38 536 

 

IF-50/2013 sz. MTA Infrastruktúra-pályázat 2014, 1/a  

"Általános kutatóhelyi infrastruktúra-fejlesztés" keretében 

Vállalt feladat db Teljesítés (db) Elszámolt bruttó összeg (Ft) 

Nyomtatott katalógusok 

retrospektív konverziója elő- 

és utómunkálatokkal együtt, 

ezen belül: 

 

Kézirattárban őrzött 16-19. 

századi könyvek retrospektív 

konverziója elő- és 

utómunkálatokkal, 

szkenneléssel együtt  

26 842 26 842 6 710 500 

Modern szláv, 1980-1990 

között kiadott, zömmel cirill 

betűs leírás retrospektív 

konverziója 

10 000 10 000 2 500 000 

A szláv anyag retrospektív 

konverziójához kapcsolódó 

technikai elő- és 

utómunkálatok (őrlapok 

leválogatása, szkennelése, 

visszaosztása) 

    267 420 

Összes: 36 842 36 842 9 477 920 
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IF-50/2013 sz. MTA Infrastruktúra-pályázat 2014, 1/a „Általános kutatóhelyi 

infrastruktúra-fejlesztés” 

Pályázati beszámoló 

A pályázat célként jelölte meg a kutatáshoz szükséges primer és szekunder 

források Interneten való megjelenítését és kereshetővé tételét a kutatók számára, 

helybeni (könyvtáron belüli) és távoli eléréssel (otthonról, külföldről) is. Ezt a célt 

szolgálta a nyomtatott cédulakatalógusok pályázat keretében végzett retrospektív 

konverziója. 

Az MTA Könyvtár és Információs Központ a pályázat keretében vállalta:  

Határidő: 

2014. június 30. 

Feladat db Igényelt összeg 

 a Kézirattárban 

őrzött 16-19. 

századi (1551-

1850) könyvek 

retrospektív 

konverziója, elő- és 

utómunkákkal, 

szkenneléssel 

együtt 

26 842 6 710 500 

 elő- és 

utómunkálatok, 

szkennelés 

 268 420 

 Modern, 1980-1990 

közötti szláv, 

zömmel cirill betűs 

leírás konverziója, 

elő-és 

utómunkákkal 

együtt 

10 000  

Összes:  36 842 9 478 920 
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Az Akadémiai Könyvtár több mint 2 milliós dokumentumállományának és a 

különgyűjtemények értékes anyagainak teljes körű feltárása és interneten való 

hozzáférésének biztosítása az akadémiai közösség érdekét szolgáló cél, feladat, melynek 

elvégzéséhez nagyban hozzájárul a pályázat keretében kapott támogatás. 

Ez azért is nagyon fontos, mert a Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteményében 

található régi magyar és a 16. századi könyvanyag a legnagyobb magyarországi 

gyűjtemények közé tartozik. A retrospektív konverzió kezdete óta ugrásszerűen 

megnövekedett az érdeklődés a régi magyar könyvek iránt. 

A pályázat keretében feldolgozott szláv anyag pedig főként a társakadémiák 

különböző kiadványait tartalmazza.  

A pályázati munkában 8 munkatárs vett részt, akik a velük kötött megbízási 

szerződések alapján havonkénti teljesítéssel a pályázati feladatot maradéktalanul 

elvégezték. A havi teljesítéseket Gáspárné Monostori Judit projektvezető kísérte 

figyelemmel és igazolta. 
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3.2.4 Elektronikus tartalmak meta-adat szerkesztése 
 

Az MTA Open Access rendelkezésének 27/2012. (IX. 24.) értelmében az MTA 

támogatással született művek nyílt hozzáférésű közzététele kötelező, az egyik lehetséges 

repozitórium erre a célra az MTA KIK REAL alapgyűjteménye. A repozitóriumba 

kerülnek ezen kívül az OTKA által támogatott kutatások eredményeként született 

közlemények és kutatási jelentések, valamint az MTA Könyv és Folyóirat-kiadó Bizottság 

által támogatott orgánumokban megjelent közlemények. A szerzők által feltöltött 

fájlokat és a hozzájuk rögzített meta-adatokat ellenőrizzük, vállalt kötelezettségünk, 

hogy a feltöltést követő 24 órán belül kezeljük ezeket. Az év folyamán összesen 8832 

rekorddal gyarapodott a gyűjtemény, ebből 5245 tételt, valamint 1047 OTKA kutatási 

jelentést tartalmazó rekordot ellenőriztek a Gyűjteményszervezési Osztály munkatársai. 

A Mindentudás Egyeteme sorozat előadásairól készült meta-adatok a 

Képkönyvtárban, 228 előadás, az előadásokról készült videók a NIIF Videotorium 

videomegosztó szolgáltatáson keresztül érhetők el, 617 videót töltöttünk fel a 

Videotoriumba. 

Az év folyamán a Képkönyvtár adatbázisba visszamenőlegesen is bekerültek a 

könyvtári Agora programok adatai az előadásokról készült videók, valamint az előadás 

meghívók csatolásával (2011-2014: 59 db). A nyilvánosan elérhető videók nem csak a 

Képkönyvtár oldalán, hanem a forrásainkat együtt kereső felületről is megtekinthetők. 

 
Agora program: A székely írás nyomában –Sándor Klára nyelvész könyvbemutatója 

  


