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4. Olvasószolgálat és tájékoztatás 

A Tájékoztatási és Olvasószolgálati Osztályon 2017-ben kiemelt feladat volt a következő évre 

tervezett szolgáltatás-fejlesztések előkészítése. Folytatódott a könyvtári metakereső (ExLibris: 

Primo) bevezetés előtt álló új verziójának tesztelése és optimalizálása. Több, azonos IKR-t 

használó partner könyvtár tapasztalataira támaszkodva teszteltük az olvasótermi 

dokumentumhasználat számítógépes nyilvántartását az Aleph-rendszerben. Kialakítás alatt van 

a raktári dokumentumok (egyelőre a törzsgyűjteménybe tartozó könyvek) online katalógusból 

helyben, néhány kattintással közvetlenül indítható kikérése; olvasóinknak korábban csak online 

előkészítésre és előjegyzésre volt lehetőségük. 

A II. emeleti digitális dolgozószoba július 7-éig tartott nyitva; a továbbiakban kisebb létszámú 

rendezvények, használóképzések helyszíneként hasznosul. A nyári szünet alatt az olvasói 

gépparkot az I. emeletre, a korábbi szakkatalógus-terembe költöztettük. Az olvasói 

munkaállomások vékony kliensként működnek, egységes beállításokkal és szoftverekkel; ezeket 

az Informatikai Üzemeltetési Osztállyal együttműködve tartjuk karban.  

Az MTA Kutatási Infrastruktúra-fejlesztés című akadémiai belső pályázat támogatásával 2017-

ben is folytatódott az 1820 után napvilágot látott hazai periodikumok, az MTA égisze alatt 

megjelent könyvek, kutatóintézeti kiadványok, akadémiai és más tudományos folyóiratok 

digitalizálása illetve digitalizált tartalmak vásárlása. Az Arcanum Adatbázis Kft-vel kötött 

szerződés keretében 96 folyóiratcímből 1564 kötet, 1950 előtt publikált könyvekből 306 kötet, 

összesen 516 759 oldalnyi digitalizált állomány vált szabadon elérhetővé a könyvtár 

repozitóriumában, többek között számos kézirattári relikvia 360 fokos digitális fotója, amelyek 

felkerültek a Hungaricana oldalra. A digitalizálással kapcsolatos logisztikai és adminisztratív 

feladatokat a Folyóirat Csoport látta el.  

A június 24-én másodízben megrendezett Múzeumok Éjszakája program előkészítésében és 

lebonyolításában jelentős feladatot vállalt az osztály több munkatársa (szervezés, pénzügyek, 

MUZÉJ-honlap készítése, online regisztráció és Vörösmarty-kvíz, reklámfilm, promóció, 

tudósítások közösségi oldalakon). 

Könyvtárunkban a nyári szünet július10-étől augusztus 13-áig tartott. Az Országos Idegennyelvű 

Könyvtárral együttműködve idén is kedvezményesen regisztráltuk egymás olvasóit a nyári zárva 

tartás ideje alatt. A szeptember 12-én az ELTE BTK-n megrendezett IX. Könyvtári Napon, a 

könyvtárak szabadtéri bemutatkozó rendezvényén hat munkatársunk népszerűsítette 

szolgáltatásainkat az egyetemisták körében. Az ilyenkor hagyományosan biztosított 

kedvezményes beiratkozási lehetőséget 32 diák vette igénybe.  

Az alapfeladatok mellett a korábbi évekhez hasonlóan több munkatárs végzett rekatalogizálási 

feladatokat, egy fő segítette a MARC21 csoport munkáját. 
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4.1 Olvasóforgalom, kölcsönzés  

2017-ben a Könyvtár regisztrált használóinak száma 3082 fő volt (2016-ban 4495); közülük a 

könyvtárat aktívan használók száma 2620 fő (2016-ban 2669). Az év során 482 új beiratkozót 

regisztráltunk (2016-ban 605-öt); 208 napi olvasójegyet, és 109 db öt alkalomra szóló 

látogatójegyet állítottunk ki. A beiratkozási díjakból származó éves nettó bevétel 2 227 000 Ft 

volt (2016-ban 2 523 000 Ft).  

A központi olvasótermet és a digitális dolgozószobát olvasóink 17 193 alkalommal vették 

igénybe (2016-ban: 21 482 alkalom), ebből a digitális dolgozószoba forgalma 902 látogatási 

alkalom. A könyvtárhasználók között nőtt a minősített kutatók, valamint egyetemi és PhD-

hallgatók aránya, a nem kutatói szférában dolgozóké csökkent. Olvasóink az év során 13 112 

könyvet kölcsönöztek otthoni használatra (2016-ban 13 504 db). A helyben kölcsönzések száma 

(raktári kérés olvasótermi használatra) a könyvolvasóban és a folyóirattárban 51 960 volt 

(2016-ban 69 532 db). A könyvtár mikrofilmjeit olvasótermünkben 95 alkalommal használták. A 

szabadpolcos állomány dokumentumait (részben becslésen alapuló) statisztikánk szerint több 

mint 13 000 alkalommal vették kézbe. A regisztrált használók száma sajnos ez évben is 

csökkent, a látogatási alkalmak és a kölcsönzések száma nem változott számottevően. A 

nyomtatott folyóiratok régebbi évfolyamai iránti érdeklődés visszaesőben van, egyre inkább 

felváltja az online archív állományok használata, – az MTA kiadványainak több éve tartó 

digitalizálása is előmozdítja ezt.  

Előjegyzést és dokumentum-előkészítést az online katalóguson keresztül (2012 db), a honlapon 

elérhető folyóirat-előkészítési űrlapon vagy e-mail-ben is kérhettek olvasóink; összesen kb. 

2400 ilyen kérés volt. 

A használók tudományos fokozat és foglalkozás szerinti megoszlása (%) 

 Könyvolvasó Folyóiratolvasó 

MTA rendes és levelező tagja 1,2 0,7 

Egyetemi tanár, tudományok doktora, kandidátus 31,5 25,0 

Egyetemi oktató 3,5 34,7 

Tudományos kutató, PhD hallgató 16,1 12,1 

Nem főfoglalkozású kutató 19,2 21,5 

Egyetemi hallgató 20,7 5,1 

Egyéb 7,5 0,8 
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Az állomány használatának megoszlása tudományterületek szerint (%) 

 

 

A Keleti Gyűjtemény olvasótermét olvasóink 6732 alkalommal vették igénybe és 21 859 

könyvet, folyóiratot, illetve kéziratot tanulmányoztak, 785 művet kölcsönöztek. Az olvasók 

többsége felsőbb évfolyamos egyetemista és PhD hallgató volt, de a Gyűjtemény rendszeres 

olvasói között nagy számban találhatók egyetemi oktatók, valamint az MTA tagjai és doktorai is. 

Külföldről nemcsak levélben fordultak hozzánk unikális kéziratainkkal kapcsolatos kérésekkel, 

hanem gyakran személyesen is a Gyűjteményben kutattak külföldi tudósok a világ minden 

tájáról. 

289 olvasó 1157 alkalommal 126 732 db dokumentumot használt a Kézirattár és Régi Könyvek 

Gyűjteményében. 

28 kutató 44 alkalommal dolgozott a Lukács Archívumban; 44-en kaptak szakmai-filológiai 

segítséget, szkennelt anyagokat; 97 látogató volt egyéb céllal. 
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4.2 Tájékoztatás  

A Tájékoztatási és Olvasószolgálati Osztály személyesen, telefonon, és írásban is nyújt 

tájékoztatást olvasóinak és az érdeklődőknek. 2017-ben a technikai jellegű kérdések (általános 

információ a könyvtár, ill. a könyvtári rendszer használatáról, szolgáltatásairól, ezekkel 

kapcsolatos felvilágosítás, ügyintézés) száma kb. hatezer, hosszabb, keresést igénylő referensz 

kérdés kb. 3300 volt. Új külföldi könyveinkről idén 7 listát tettünk közzé; válogatott ajánlót 

készítettünk a William J. Mc Cormack ajándékaként könyvtárunkba került művekből. 

2016 novemberétől az osztály munkatársai építik az MTMT adatbázisában a 2010 előtt elhunyt 

akadémikusok bibliográfiáját (MTMT központi kezelésű szerzők – Akadémikus Bibliográfia). 

Eddig elkészült Bóna István (régészet), Engel Pál (magyar középkor), Hajdú Péter (finnugor 

nyelvészet), Kosáry Domokos (történelem), Simonyi Károly (elektrodinamika, fizika), 

Szabadváry Ferenc (vegyészet), Szabó Árpád (ókortudomány) és Szabolcsi Miklós (magyar 

irodalomtörténet) publikációinak listája. A tárgyév végéig az adatbázisba került 4317 közlemény 

adata, ebből 3345 már nyilvánossá tett tétel. 

Wordpress platformon szerkesztett hírlevelünkben (http://hirlevel.mtak.hu/) 77 alkalommal 

tudósítottunk a könyvtári rendezvényekről, eseményekről, online adatbázisok 

próbahozzáféréseiről (2016-ban 80 bejegyzés). A híreket 1534 felhasználó látta, 155-en  

e-mailben is követték a bejegyzéseket. A híroldalt 2890-szer tekintették meg (2016-ban 3562 

alkalom). Az oldalt 949 fő a Facebookról érte el, 282-en valamilyen keresőprogram segítségével, 

189-en pedig a könyvtár honlapjáról. 

Facebook oldalunkon 2017-ben 162 posztot hoztunk létre, melyeket összesen 114 481 

alkalommal tekintettek meg. Az oldalunknak december 31-én 1675 kedvelője (2016-ban 1506 

fő) és 1654 követője volt, 2017-ben 162 új kedvelőt és 178 új követőt szereztünk. Twitter 

csatornánknak jelenleg 480 követője van, számuk 62-vel nőtt tavaly óta. 2017-ben a tweeteket 

21 300-szor tekintették meg. 

Könyvtárunk új és régebbi kiadványait, valamint az akadémiai cseretartalékba tartozó 

könyveket is árusítottuk az osztályon, az ebből származó bevételt, amely idén 486 000 Ft volt, 

részben állománygyarapításra használja fel a könyvtár. 

A Keleti Gyűjtemény munkatársai személyesen, telefonon, hagyományos és elektronikus levélben 

1936 alkalommal adtak tájékoztatást az olvasóknak és a hozzájuk forduló hazai és külföldi 

érdeklődőknek. A Keleti Gyűjtemény továbbra is rendszeresen, tematikus bontásban, a honlapon 

teszi közzé új beszerzésű külföldi könyveit.  

 

4.3 Használóképzés, oktatás 

A Tájékoztatási és Olvasószolgálati Osztály az év során 23 alkalommal fogadott látogatói 

csoportokat, összesen 396 főt (2016-ban 28 alkalom). Közülük 12 csoport felsőoktatási 

intézmények hallgatóiból állt, 8 érkezett középiskolákból, 1 általános iskolából, továbbá egy 

könyvtáros és egy nyugdíjas csoportot fogadtunk. Ifjú látogatóinkat elsősorban a Vörösmarty-

kiállítás és a jeles magyar szerzők munkái érdekelték, az egyetemi hallgatóknak 

szolgáltatásainkat és a tudományos kutatás modern eszközeit mutattuk be. 

http://hirlevel.mtak.hu/
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A könyvtárhasználatot segítő Minerva portál 2017-re tervezett tartalmi frissítését egyéb 

feladatok prioritása miatt el kellett halasztanunk. Az oldalt így a tárgyévben nem promotáltuk, 

az elavult tartalmak miatt használóképzéseinken sem alkalmaztuk, ezért a felhasználók száma 

drasztikusan csökkent. Az oldalnak 2017-ben 60 látogatója volt, a látogatási alkalmak száma 117 

(2016-ban 4795 látogató, 5498 látogatási alkalom). 

Márciusban 40 órás szakmai gyakorlatra fogadtuk az OSZK segédkönyvtáros képzésének egyik 

hallgatóját. 

 

4.4 Könyvtárközi kölcsönzés 

2017-ben is több mint száz hazai könyvtárral álltunk könyvtárközi kapcsolatban, mind 

szolgáltató, mind kérő partnerként. A hozzánk beérkezett kérések száma 936 volt (2016-ban 

1259), ebből 547 kérés könyvekre, 389 kérés folyóiratokra vonatkozott. A kérések 95,1%-át, 

azaz 890-et teljesítettünk: 476 dokumentumot eredetiben kölcsönöztünk, a kért másolatokat, 

356 db-ot, elektronikusan szolgáltattuk, a szkennelt oldalak száma közel 4000 (2016-ban kb. 

6000). Az online előfizetéses adatbázisokból 20 cikket PDF formátumban küldtünk a kérő 

könyvtáraknak.  

Az olvasóink számára indított könyvtárközi kérések száma idén 901 volt (2016-ban 1032). A 

kérések 96%-a teljesült: 778 eredetiben érkezett meg, 83 elektronikus formában, 3 pedig 

fénymásolatban. A kapott dokumentumok, ill. másolatok közül 200 db-ot külföldi könyvtárak 

szolgáltattak olvasóinknak, 664-et hazai gyűjtemények. Külföldről 66 olvasónk kért kölcsönzést, 

az így kölcsönzött könyvekből 137 darabot 50%-os kedvezményes kölcsönzési díjjal 

szolgáltattunk. A nemzetközi kölcsönzés támogatásának költsége 2017-ben 244 000 Ft volt.  

 

A könyvtárközi kölcsönzés statisztikai adatai 2017-ben (dokumentumok, db) 

Kérés Szám Teljesítés Eredeti Nyomtatott Elektronikus 

beérkezett  936 adott 476 0 414 

küldött  901 kapott 778 3 83 

http://minerva.mtak.hu/
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A könyvtárközi kölcsönzés alakulása az elmúlt öt évben (teljesült kérések) 

Kérés 2013 2014 2015 2016 2017 

saját olvasóinknak érkezett 864 868 934 981 864 

más könyvtáraknak szolgáltatott 1586 1460 1193 1215 890 

 

4.5 Raktározás, állományellenőrzés 

2017-ben az Olvasószolgálat 5054 könyvtári egységet vett át raktározásra a 

Gyűjteményszervezési Osztálytól: 4721 db könyvet, 326 db lieferungot, 3 db CD-t, 3 db DVD-t és 

1 db térképet. Az év során 1 db elveszett könyv leltárból való törlését kértük.  

Arany János utcai raktárunkban az év során rendben zajlott a kiszolgálás, nagyobb mértékű 

átrendezésre nem került sor. Novembertől a raktáros munkatársak részt vesznek a belső raktári 

könyvállomány vonalkóddal történő ellátásában és az online katalógus példányrekordjainak 

aktualizálásában is.  

A külső raktári állományból az éves forgalom olvasói kérésekre, digitalizálásra és retrospektív 

feldolgozásra közel 10 000 könyvtári, ill. levéltári egység volt (2016-ban kb. 11 500 egység). A 

kért dokumentumok megoszlása gyűjteményi egységenként: az Olvasószolgálatra 3799 db 

könyv, a Folyóirat-olvasóba 1258 kötet folyóirat, a Keleti Gyűjteménybe 1705 db könyv és 

folyóirat, a Kézirattárba 22 db disszertáció, a Levéltárba 143 levéltári doboz és 753 levéltári 

dosszié. 

A könyvtár két nagyobb könyvhagyatékot kapott külföldről: Tilo Brandisét (35 pm) és Anton 

Schindlingét (200 pm), ezek további feldolgozásig a külső raktárban kerültek elhelyezésre. A 

Nemzeti Múzeumból visszaszállítottuk törökbálinti raktárunkba a Nemzeti Casino korábban ott 

kiállított köteteit (50 pm). A raktárba került még mintegy 2000 levéltári doboz iratanyag. A 

Gyűjteményszervezési Osztály számára folyamatosan küldtük be a feldolgozandó Nemzeti 

Casino, KEO és egyéb anyagokat. 

A törzsgyűjteményi könyvállomány (mindegy 900 000 kötet) 2018-ra tervezett teljes 

állományrevíziójának előkészítésére áprilisban revíziós bizottság alakult, melynek tagjai a 

Gyűjteményszervezési, Szakinformatikai, valamint a Tájékoztatási és Olvasószolgálati Osztály 

vezetői és helyetteseik. Első lépésként a kb. 12 300 kötetes olvasótermi szabadpolcos állomány 

ellenőrzését készítették elő az osztályok. Az előzetesen szükséges rekatalogizálást, a 

példányrekordok javítását, a kötetek vonalkódozását az osztály a Gyűjteményszervezéssel 

együttműködve végezte. A revízióra október 21-22-én került sor, 12 fő, azaz hat munkapár 

részvételével, azonban a korábbi rekatalogizálás hiányosságai miatt a javítás jelentősen 

elhúzódott, így a végleges jegyzőkönyv csak 2018. januárban készül el.  

A törökbálinti DEPO-ban januárban vette át az MTA LGK a 2016 augusztusa óta épülő új 

raktárrészt; a kivitelezési hibák garanciális javítása csak az év végére történt meg. Raktárunk így 

kb. 4000 pm tárterülettel bővült: a földszinten 2000 pm-es tömör polcrendszerrel a könyvtári 

dokumentumok, az 1. és 2. emeleten 1000-1000 pm-es fix polcrendszerrel a levéltári 
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iratanyagok elhelyezésére. 2017-ben megtörtént a müncheni katalogizálású, régi szak jelzetű 

könyvek nagy részének (kb. 800 pm) portalanítása és átszállítása az új raktárrész földszintjére. 

A tervek szerint ide kerülnek majd át a Kézirattárban őrzött disszertációk is. A raktárbővítés 

2018-ban folytatódik a második ütemmel, ez előfeltétele a könyvtárépület rekonstrukciójának. A 

Keleti Gyűjteményben 2017-ben a teljes kézikönyvtár ellenőrzése és rekatalogizálása 

megtörtént. A törökbálinti raktár új szárnyának átadásával a Keleti állományát nem kellett 

mozgatni, ugyanakkor a Levéltár átköltözésével hely szabadult fel a további gyarapodás 

számára. 

 

4.6 Állományvédelem, kötészet  

2017. januárban döntés született a könyvtárban működő kötészeti műhely megszüntetéséről. Az 

Országos Széchényi Könyvtár és az MTA KIK főigazgatói között létrejött megállapodás 

értelmében a műhelyben dolgozó három munkatárs 2017. július 1-jével áthelyezéssel az OSZK-

ba került; a műhely gépeit, kötészeti eszközeit és anyagkészletét az OSZK Restauráló és Kötészeti 

Osztálya vette át. Az átvett gépek, anyagok értékének ellentételezésére az OSZK vállalta kb. 

3 millió Ft értékű kötészeti, restaurálási munka elvégzését az MTA KIK számára. A kötészeti 

műhelyben június közepéig tudtak dolgozni munkatársaink, ezután a géppark és az eszközök 

költöztetése zajlott. 

Ősszel négy, Budapesten működő könyvkötő illetve restauráló műhellyel is felvettük a 

kapcsolatot, és 50 db könyvre (25 törzsgyűjteményi, 25 Keleti Gyűjteménybe tartozó) 

mindegyiküktől részletes, tételes árajánlatot kértünk. Ennek alapján rendeltük meg ezek kötését, 

javítását, restaurálását, elosztva a munkákat a műhelyek között (Medveczky Könyvkötészet, 

Simultan Könyvkötészet, Bartha Veronika könyvkötő-restaurátor, Czigler Zsófia restaurátor). A 

megrendelések nettó összértéke 1 489 000 Ft volt. 

A Magyar Képzőművészeti Egyetem és a Magyar Nemzeti Múzeum együttműködésében zajló 

Iparművészeti Restaurátorképzés tanulói 7 db kódextöredékünket ingyen restaurálták. 
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A kötészeti műhelyben 2017. januártól június 30-ig bekötött iletve javított dokumentumok (db) 

Kötésfajta Könyv Folyóirat 

ragasztott  241  

fűzött 78  

csíkozott  32 

gerincjavítás 29  

összesen 348 32 

 

A 2016-ban történt állományvédelmi szakvizsgálat szerint raktárainkban – egy mintavétel 

eredményétől eltekintve – aktív penészes szennyeződés nincs, viszont kiemelt figyelmet kell 

fordítani a portalanításra, a megfelelő egyenletes hőmérséklet és páratartalom fenntartására. 

Belső raktárainkban külső vállalkozó végezte el a teljes portalanítást, a külső raktárban a 

raktárosok az állományok nagyobb költöztetésekor takarítják a köteteket. A Nemzeti Casino 

azon dokumentumait, amelyek esetleg penésszel fertőződhettek a ki- és beszállítás során, 

elkülönítve kezeljük a teljes fertőtlenítésig. 

A Rothschild Foundation (Hanadiv) Europe restaurálási pályázata keretében 2016-2017 év 

során 32 db, a Keleti Gyűjtemény Kaufmann-gyűjteményébe tartozó héber kézirat újult meg. 

(9592 GBP). Nemzetközi projektbevételből fedeztük tibeti kézirataink egy részének, valamint a 

teljes mongol-mandzsu kéziratos állományunk elhelyezésére szolgáló, egyedi méretre szabott 

savmentes dobozok készítését (451 db) és 3 db török illetve perzsa kézirat restaurálását 

(1 138 000 Ft). A Papirusz Bt. (Czigler Zsófia) 11 nagy értékű veszélyeztetett könyv, illetve 

folyóirat állományvédelmi fertőtlenítését és kötését végezte (352 000Ft). 

 

4.7 Reprográfiai szolgáltatások  

A Tájékoztatási és Olvasószolgálati Osztályon 2017-ben 14 fénymásolási megrendelésre 675 

másolat készült; elektronikus másolatokra 22 megrendelés érkezett, 1787 felvétel készült. Az 

elvégzett munkák díjának nettó bevétele 71 000 Ft (2016-ban 47 000 Ft). Látogatóink 

készpénzfizetés ellenében a folyóirat-olvasóban kérhettek nyomtatást, ebből összesen 70 000 Ft 

bevétel származott (2016-ban 40 000 Ft). 

A feltölthető másolókártyával működő készülékek kliens- és pénzkezelő szoftverét a nyári 

szünetben lecseréltük. Az új program hiányosságai miatt szeptembertől ingyenessé kellett 

tennünk az önkiszolgáló szkennelést, így nem rendelkezünk pontos adatokkal a gépek 

forgalmáról. A kártyákra feltöltött összegből a Könyvtárnak nettó 140 000 Ft bevétele 

származott (2016-ban 271 000 Ft), a másolatok és szkennelt oldalak száma kb. 10 000. A 

pénzérmékkel működő fénymásológépen 12 400 másolat készült, a bevétel 49 000 Ft volt (2016-
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ban 60 000 Ft). Saját digitális fényképezőgép használatát 185 alkalommal engedélyeztük, egy-

egy cikk vagy könyvrészlet felvételéhez. 

Keleti Gyűjtemény 

A Keleti Gyűjtemény helyben is biztosít lehetőséget a reprográfiai igények azonnali kielégítésére, 

melyből nettó 414 005 Ft bevétel származott. A Keleti Gyűjteményből származó kéziratok és 

könyvek Mikrofilmtárban és helyben készített szkenneléseiből, illetve a Gyűjtemény által kiadott 

felhasználási engedélyekből 1972 EUR, azaz 608 764 Ft bevétel folyt be a könyvtár számlájára. 

Ez azonban csak a pénzbevételt jelenti, mert sok esetben – kiemelkedő szerzők, fontos kiadók 

esetében – a szokásos 1 tiszteletpéldányon kívül inkább általunk kiválasztott könyvek 

megküldését kértük az elkészítés illetve az engedély ellentételezéseként. 

A Keleti Gyűjtemény kiadványai közvetlenül a Gyűjteményben is megvásárolhatóak, helyi 

értékesítésből idén 70 850 Ft bevétel származott.  

A Keleti Gyűjteményben állományvédelmi digitalizálás is folyik, ami különösen felgyorsult 

március óta, amikor az új Zeutschel könyvszkennerünket munkába állítottuk. 2017 folyamán 

raktárosunk, egyéb feladatai mellett, a török kéziratok digitalizálást is végezte. Ezen idő alatt 

199 kézirat teljes, nagyfelbontású szkennelése történt meg. 

Kézirattár 

Digitális felvételek száma 6746 

Papíralapú másolatok száma 2455 

 

Mikrofilmtár 

A Kézirattár munkatársai 39 kutató megrendelésére 49 alkalommal 88 db mikrofilmet, 

mikrofiche-t és CD/DVD-t szedtek ki, vittek át az Olvasószolgálatra és osztottak vissza. 
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4.8 Elektronikus tartalomszolgáltatás, informatika 

A katalógus tisztítása, WorldCat csatlakozás 

A Szakinformatikai Osztály és a Gyűjteményszervezési Osztály munkatársai együttműködve a 

múlt évben is folytatták a katalógus MARC21 szabvány szerinti javítását. Adatelemzésekhez, 

javításokhoz szükséges listákat készítettek illetve általában programozással előkészítve, 

csoportos adat-konverziókat hajtottak végre a bibliográfiai és authority adatbázisokban (mező, 

almező, indikátor- és formátum-cserék, törlések, tartalom-módosítások stb.). A kötegelt 

javítások és az automatizált ellenőrzések hatékonyabbá tétele érdekében – osztályok közötti 

egyeztetés és tervezés után – új dokumentum-tipológiát alakítottak ki az Aleph-rendszerben. 

Ennek során 23 db új formátumot hoztak létre, új feldolgozói űrlapokat készítettek és tábla-

módosításokat (fix-, check, formátum) végeztek a rendszerben. Ezek mellett a régóta tervezett 

852-es mező egységesítését – néhány rekord-csoport kivételével – is elvégezték. 

Az év során többször futtatak teljes- vagy részleges indexelést a katalógusban.  

Összességében a különböző típusú konverziók mintegy 1 millió rekordot érintettek az 

adatbázisban. Egy rekordban átlagosan 6 módosítás történt. 

A nyár folyamán elindult a HUNMARC – MARC21 konverzió tapasztalatairól beszámoló honlap: 

marc21.mtak.hu címen, illetve a MARC21 fordítást közzétette honlapján a Library of Congress: 

(https://www.loc.gov/marc/translations.html#hungarian). 

A konverziós munkák elvégzése egyben a sikeres WorldCat csatlakozáshoz/rekordátadáshoz is 

szükségesek voltak. Az év eleji előkészítő időszak után (tájékozódás, szakmai tapasztalatcsere a 

Szegedi Egyetemi és az ELTE Egyetemi Könyvtár munkatársaival), párhuzamosan a javításokkal, 

alakítottuk ki a beadandó rekordokhoz kapcsolódóan a leválogatás szempontjait. Június hónap 

folyamán 1300 rekordot küldtünk be a WorldCat-ba tesztelés, hibafelmérés céljából. A 

visszakapott jelentések alapján tovább folytatódott a rekordok javítása. Ennek 

eredményeképpen novemberben 775 919 rekordot tudtunk átadni a WorldCat-nak. A 

visszautasított rekordok száma töredéke volt a teljes csomagnak (kb. 0,5%), így a javítási 

munkálatok és WorldCat csatlakozás sikeresnek mondható. 

A javítási munkák elősegítése érdekében május hónapban informatikai oktatást tartottunk a 

kollégáknak (Excel szűrések, alapvető függvények, PDF SAM használata, kiterjesztés nélküli 

fájlok megnyitása, csoportos fájlátnevezés témákban). 

Rekatalogizálás informatikai támogatása 

A Szakinformatikai Osztály az elmúlt évben is támogatás nyújtott a rekatalogizálási 

munkálatokhoz: elkészítették a szükséges űrlapokat, cédula-leválogatáshoz bibliográfiai és 

példányrekord adatok alapján feldolgozatlan raktári szám tartományokat határoztak meg, több 

ízben ftp-feltöltéseket végeztek. Példánygenerálás előtt részt vettek a 852-es mezők 

ellenőrzésében. A (rekatalogizálással létrehozott és egyéb, példányrekord nélkül előállított) 

bibliográfiai rekordok példányadatai alapján 245 563 db példányrekordot generáltak 

automatikusan. 
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MOKKA/ODR rekord átadás 

A MOKKA/ODR adatbázisba 40 050 db rekord került az év folyamán. A MARC21 szabványos 

leírásnak és az előzetes ellenőrzéseknek köszönhetően gyakorlatilag hibás tételek nem érkeztek 

vissza. 

A leltár tervezésében, szervezésében való részvétel 

A leltári munka megtervezését és annak koordinációját a Szakinformatikai Osztály munkatársa, 

Naszádos Edit végezte. A munkatársak folyamatosan részt vettek az ezzel kapcsolatos 

munkamegbeszéléseken. Bemutatót tartottak a webes leltározóprogram használatáról a 

leltárban részt vevő kollégáknak, listák készítésével, valamint a szükséges rendszerbeli 

javításokkal segítették a segédkönyvtári állomány revízióját illetve annak kiértékelését.  

Részvétel a szolgáltatás-fejlesztésben  

Év elején megkezdődött az olvasótermi kölcsönzés és az online raktári kérés bevezetésének 

megtervezése (tapasztalatszerzés céljából a helyszínen tekintettük meg az OGYK és az ELTE EK 

ezekkel kapcsolatos gyakorlatát). További egyeztetések és tesztelések, használati útmutató 

készítése után az Olvasószolgálat és a Szakinformatika munkatársai konfigurálták az 

olvasótermi kölcsönzés funkciót az Aleph-ben. Az év végén megkezdődött az új funkció 

tesztelése.  

Elkezdődtek az EduID intézményi bevezetésének munkálatai. Mivel megegyezés szerint az 

azonosítás az Aleph-rendszer kölcsönzési nyilvántartása alapján fog működni, ezért az Aleph-fel 

kapcsolatos adatszolgáltatást és a könyvtári rendszert érintő teszteléseket a Szakinformatikai 

Osztály végezte. A szolgáltatás implementálása folyamatban van. 

Az olvasói adatátadáshoz módosításra került a minden éjszaka futó legyűjtő sql-script. 

Részvétel továbbképzéseken, szakmai rendezvényeken, országos könyvtári programokban 

Naszádos Edit révén bekapcsolódtunk az Országos Könyvtári Platform tervezésébe a következő 

területeken: elektronikus forrásmenedzsment, kereső, megjelenítés, kölcsönzés, repozitóriumok 

és egyéb csatolandó adatbázisok. 

Januárban részt vettünk az OSZK-ban rendezett FOLIO-napon, amelyen több szempont alapján is 

bemutatásra került a készülő új könyvtári menedzsment rendszer.   

Payer Barbara előadást tartott a Networkshop konferencián az MTA KIK Open Journal Systems 

(OJS) platform szolgáltatásáról. Haász Antal április 24-26. között SQL-tanfolyamon vett részt. A 

tanfolyamon tanultak jól hasznosíthatóak az Aleph-adatbázis statisztikai elemzése során. Szintén 

a hónapban a Szakinformatikai Osztály munkatársai részt vettek három, a Gyűjteményszervezési 

Osztály által szervezett továbbképzésen (AUT-rekordok, Tárgyszavazás, Folyóiratok kezelése 

című bemutatókon). 

Szeptemberben az OSZK által tartott RDA-továbbképzésen vettünk részt, októberben az ELTE-n 

megtartott OKP szakmai napon, novemberben a statisztikai adatszolgáltatás egységesítéséről 

szóló MACS-ülésen képviseltettük magunkat. 
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Digitalizálás 

A Digitalizáló műhely legnagyobb feladata – a mindennapi olvasói megrendelések mellett – 

2017-ben is a Keleti Gyűjtemény héber kéziratainak szkennelése volt. 

A közfoglalkoztatási program keretében folytatódott az állományba vett könyvek 

tartalomjegyzékének szkennelése és a PDF formában mentett teljes szövegű kereséssel indexelt 

fájlok leíráshoz csatolása. 

DOI regisztráció 

A DOI (digital object identifier) online tartalmak azonosítására szolgáló egyedi azonosító, melyet 

regisztrálunk folyóiratokhoz, könyvekhez, könyvfejezetekhez, PhD dolgozatokhoz és kutatási 

adatokhoz. Az MTA KIK két ügynökség segítségével kínálja a szolgáltatást: a DataCite és a 

CrossRef csatlakozott partnere.  

A CrossRef ügynökségnél regisztrálható DOI-val 79 partnert szolgáltunk ki 2017-ben, a DataCite-

nál regisztrálható DOI-val 72-t. Az év folyamán összesen 3696 DOI-t regisztráltunk a DataCite 

rendszerébe, 1932-t pedig a CrossRef-nél. 

MATARKA és MTMT feldolgozás  

Az MTA KIK részt vesz a MATARKA folyóirat tartalomjegyzékkereső szolgáltatás építésében, 4 

kolléga végzi 9 folyóirat feldolgozását. A létrehozott rekordokban szerepeltetjük a REAL-J 

repozitóriumban tárolt teljes szövegű, elektronikus példányra mutató linket.  

2017-ben 1853 db rekord került be az MTMT-be az MTA KFB vagy NKA támogatás, DOI 

regisztráció illetve önkéntes csatlakozás kapcsán. 

 

4.8.1 Számítógépes referensz szolgáltatás 

A térítéses szolgáltatás keretében idézettség figyelést, impakt faktor listák összeállítását 

vállaljuk, valamint a kutatók publikációs listájának és ezek hivatkozásainak integrálását a 

Magyar Tudományos Művek Tárába (www.mtmt.hu). Emellett tájékoztatást és segítséget 

nyújtunk a könyvtár repozitóriumának (REAL) használatával kapcsolatban.  

A szolgáltatás alapvető forrásai továbbra is a Web of Science és a Scopus nemzetközi 

adatbázisok. 

2017-ben 9 ügyfelünk volt, az általuk megrendelt szolgáltatásokra 104 gépóra munkaidőt 

fordítottunk, valamint kb. 22 fő számára egyszerű kérdésekről telefonon, e-mailben adtunk 

felvilágosítást. 
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4.8.2 Web-OPAC, Primo, SFX 

2017-ben 38 638 alkalommal külső, 13 177 alkalommal belső IP-címről használták a könyvtár 

web-opac-ját. 182 948 db keresési ill. böngészési műveletet végeztek, valamint 2322 db 

kölcsönzési tranzakciót (hosszabbítás, előjegyzés) hajtottak végre online. A Keleti Gyűjtemény 

perzsa-projektje kapcsán többször módosítottuk az OPAC magyar illetve angol nyelvű felületét 

(index-lista bővítés, mező-megjelenítés). 

Az olvasószolgálat munkatársaival egyeztetve folytatódott a Primo működésének fejlesztése. 

Folyamatos volt – a könyvtári szolgáltatásokkal kapcsolatos tartalmakkal – a nyitóoldal 

hírblokkjának aktualizálása. Az év során, bár történt fejlesztés a jelenlegi verzióban is (új index a 

Részletes keresésben), elsősorban már az új verzió kialakítására koncentráltunk. Részletes 

hibalistákat állítottunk össze, amelyet megküldtünk az Ex Libris munkatársainak. A nyitóoldal 

kialakításához több dizájnterv is készült, amelyekből hosszas egyeztetés után kiválasztottuk a 

végleges változatot. A szükséges módosításokat is elvégeztük a back office-ban, a hatékonyság 

érdekében csökkentettük a keresőcsoportok (scope-ok) számát. A nyitóoldal szövegezése 

jelenleg folyamatban van. A Primo MTA KIK-ben történő használatáról valamint az új 

technológiai lehetőségekről előadást tartottunk a tavaszi Networkshopon. 

Az SFX szolgáltatáson keresztül 39 089 teljes szövegű folyóirat illetve 11 319 teljes szövegű 

könyv érhető el. Az SFX-ben mérhető keresések száma 62 314 volt 2017-ben, amelyek döntő 

többsége könyvtáron kívüli megkeresés volt.  

Az SFX menüben megjelenő szolgáltatások közül a legnépszerűbb az EbscoHost felületen való 

keresés, az adatbázisaik közül kiemelkedik a Business Source Premier (26 218 kérés), az NPA 

(21 654 kérés) Academic Search Complete (12 691 kérés) használata. Népszerűek voltak még az 

Elsevier adatbázisok is a felhasználók körében. A három leggyakrabban használt folyóirat a 

sikeres kérések tekintetében, sorrendben: Scientific American (505 kérés), Akadémiai Értesítő 

(175 kérés), New Scientist (158 kérés). 

Év közben rendszeresen végeztük a rendszer Knowledge Base-ének frissítését. Október 

folyamán az Ex Libris elvégezte az SFX-rendszert kiszolgáló sql-adatbázis upgrade-jét (váltás 

MySql-ről Maria DB-re). 

 

4.8.3 REAL repozitórium 

REAL repozitórium 

Repozitóriumi gyűjteményeink tovább gyarapodtak a könyvtár digitalizálási projektjeinek, 

valamint a pályázati támogatások és a DOI regisztráció kapcsán egyre nagyobb számú 

partnerünknek köszönhetően. 

2017-ben 4143 regisztrált felhasználója volt a REAL-nak, a letöltések száma 53 513 alkalom. 
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A repozitórium gyűjteményeinek gyarapodása 2017-ben 

Repozitórium 

2017-ben 

bekerült rekord 

(db) 

Összes rekord Leírás 

REAL 15 633 58 513 

A gyűjtemény a kutatók által beküldött 

tudományos közleményeket, az 

OTKA/NKFIH-hoz benyújtott kutatási 

jelentéseket, valamint a DOI 

regisztráció kapcsán beküldött fájlokat 

tartalmazza 

REAL-J  3544 11 957 

A gyűjtemény az MTA KIK 

digitalizálási projektjeiből, az MTA 

KFB által támogatott orgánumok 

beszolgáltatásából, és a DOI 

regisztráció kapcsán beküldött fájlokat 

tartalmazza  

REAL-EOD  2094 5932 

A gyűjtemény az MTA KIK 

digitalizálási projektjeiből, az MTA 

KFB által támogatott orgánumok 

beszolgáltatásából származó fájlokat 

tartalmazza  

REAL-d  100 891 

A gyűjtemény az MTA doktora cím 

kapcsán létrejövő pályázati 

dokumentációt tartalmazza 

REAL-PhD  125 433 

A gyűjtemény a KPA adatbázisba 

feltöltött, valamint az MTA KIK-kel 

együttműködési megállapodást kötött 

egyetemek/főiskolák által feltöltött 

doktori dolgozatokat tartalmazza  

REAL-R  112 715 

A gyűjtemény az MTA KIK 

digitalizálási projektjeiből származó 

fájlokat tartalmazza  

REAL-MS 232 15 467 

A gyűjtemény az MTA KIK 

digitalizálási projektjeiből származó 

fájlokat tartalmazza 

 

A Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye 114 dokumentumot (9629 felvétel) töltött fel a REAL-

ba (PDF-készítés, címleírás, szerverre feltöltés).   
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4.8.4 Informatika 

Az 2017-es év során különböző források (MTA Infrastruktúra pályázat illetve saját költségvetés) 

felhasználásával megvalósított informatikai fejlesztések: 

− További, az eddigieknél jóval nagyobb kapacitású adattároló egységet szereztünk be; 

− Nagyméretű központi szünetmentes tápegységgel oldottul meg a szerverszobában lévő 

eszközök biztonságos áramellátását; 

− Felújítottuk a szerverszobát; 

− Új tűzfalat szereztünk be; 

− Fejlesztést végeztünk az olvasóteremben; 

− Frissítettük a szerverek VMware szoftverét. 

 

 

A könyvtár új digitális olvasóterme az 1. emeleten 

 



  

51 
 

4.8.5 Tematikus digitális tartalmak statisztikája  

A könyvtár honlapjainak látogatási adatai (az EISZ, az MTMT és a TTO honlapjai nélkül) 
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