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1. Vezetői összefoglaló 

Az MTA Könyvtár és Információs Központ középtávú stratégiájában kijelölt feladatainak megfelelően 

tovább folytatta a digitalizálást és a retrospektív konverziót. A hagyományos könyvtári 

szolgáltatások mellett kiemelt hangsúlyt fektettünk az elektronikus szolgáltatások népszerűsítésére 

is. 2017 folyamán több jelentős szervezeti és funkcionális változás történt a könyvtár életében, ezek 

közül kiemelkedik, hogy az alapító okirat módosítását követően az MTA KIK ismét kutatóhellyé vált, 

és az Akadémiai Levéltár igazgatóságként működik tovább. Számos új kiadványunk mellett megjelent 

a könyvtárunk gyűjteményeinek kincseit bemutató reprezentatív Díszalbum magyar és angol nyelven 

(Calliotheca – Kincsek a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárából), kölcsönös együttműködési 

szerződést kötöttünk a Tajvani Nemzeti Könyvtárral, csatlakoztunk a világ elektronikus 

katalógusához, a WorldCathez. Jelentős szerepet vállaltunk az országos szakkönyvtárak 

érdekképviseletében, az Országos Könyvtári Rendszer tervezésében, a könyvtárakra vonatkozó 

kulturális statisztika megújításában, az akadémiai intézeti szakkönyvtárakkal való szakmai 

együttműködésben és a változó jogszabályok véleményezésében. Az Arany-emlékév kapcsán számos 

program megvalósításában hatékonyan veszünk részt.  

Az MTA vezetősége határozata alapján a Lukács Archívum az MTA Könyvtár és Információs Központ 

része marad, működési helye pedig továbbra is Lukács György egykori Belgrád rakparti lakása. Az 

MTA Titkárság Jogi és Igazgatási Főosztályának közreműködésével júliusban módosítottuk a bérleti 

szerződést: a két bérlemény közül csak az egykori lakást tartjuk fenn tovább, a tetőtéri helyiség 

használati jogát visszaadtuk az önkormányzatnak, és az ott lévő Lukácsról szóló szakirodalmat az 

MTA KIK törzsgyűjteményében helyeztük el.  

Az Árnyékban éles fény vagy – A Radnóti házaspár fényképei című kötet Fitz József-könyvdíjat kapott. 

A díjat a könyvtárosok szavazatai alapján ítélik oda az előző évben megjelent, a könyvtáros szakma 

által legértékesebbnek, legszebbnek tartott könyveknek. A kötetet, az állományunkban található 

képek felhasználásával 2016-ban jelentette meg a Jaffa Kiadó, szerkesztője az MTA Könyvtár és 

Információs Központ munkatársa, Krähling Edit. 

2017 folyamán második alkalommal rendeztük meg a könyvtár Szakmai napját, mely az alapító gróf 

Teleki József felajánlásának évfordulójához kötődik. Összejövetelünk legfőbb célja, hogy megismerjük 

a különböző osztályok munkáját, megbecsüljük kollégáinkat és az általuk végzett munkát. 

Bemutatkozott a Keleti Gyűjtemény, a Szakinformatikai Osztály és Teleki József által felajánlott 

könyvtár összetételébe pillanthattunk be, ezen kívül az előttünk álló feladatokról hallhattunk 

előadást és főigazgató úr értékelte a könyvtár munkáját. 

Könyvtárunk vendége volt szeptemberben és szakmai megbeszélést folytattunk Sonia Poulin IFLA 

tisztségviselővel, majd októberben Frédéric Barbier francia könyvtörténészt köszönthettük 65. 

születésnapja alkalmából. 
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