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1. Vezetői összefoglaló

A hagyományos könyvtári szolgáltatások fejlesztése mellett kiemelt hangsúlyt fektettünk az országos felada-
tokra, az EISZ Titkárság kialakította a nyílt hozzáférési opciót tartalmazó új beszerzési modellt, tovább bőví-
tette a hazánkban nemzeti licenc szerződésekkel hozzáférhető adatbázisok körét, az EISZ konzorcium tagja-
inak száma pedig meghaladta a 215 intézményt. A Magyar Tudományos Művek Tára október folyamán átállt 
az MTMT2 szoftverre. 

Idén nagy hangsúlyt fektettünk a láthatóságunk növelésére, négy alkalommal, sorozat jelleggel a Kossuth Rá-
dió A Hely című műsorában mutattuk be az MTA Könyvtár szerteágazó tevékenységét. 

Nemzetközi szakmai körökben is jelentős sikereket értünk el, idén együttműködési megállapodást kötöttünk 
a kínai Dunhuang Academy-vel, a hangzhoui Könyvtárral és az iráni Külügyminisztérium Szakkönyvtárával 
és a Nemzeti Könyvtárral. 

Együttműködéseink keretein belül a Keleti Gyűjtemény Stein Aurál hagyatékból állandó, a helytörténeti ki-
állítás részeként működő tárlatot nyitottunk Dunhuang városban Magyar felfedezők Dunhuangban címmel. A 
Széchenyi Béla expedíció és Stein ázsiai kutatásai alapján az Ybl Budai Kreatív Házban rendezett Magyarok a 
Selyemúton kiállításunk nemzetközi láthatóságot biztosított a Könyvtár és a Dunhuang Academy partnerünk 
részére.

Startégiánkban megfogalmazottak alapján minél szélesebb körben szeretnénk bemutatni a Könyvtárban őrzött 
nemzeti kulturális örökségeinket. Ennek megfelelően, több hónapos kiállítást rendeztünk Csillagok, csillagké-
pek: tudomány Mátyás király udvarában címmel, melyen látható volt számos ősnyomtatvány és kódex között a 
Corvina-könyvtár részét képező Carbo-kódex is.

Az Eötvös-év kapcsán kiállítást rendeztünk Eötvös Loránd életművéből, melynek kiemelkedő darabja a 
Könyvtár gyűjteményét gazdagító, az UNESCO Világemlékezet listán szereplő dokumentum, az Eötvös-in-
gáról készült 1928-as kereskedelmi prospektus. 

Ezen kívül június hónapban az MTA KIK-ben került megrendezésre a Közel-Keleti Könyvtárosok Európai 
Egyesületének (MELCom) éves konferenciája és az EISZ Titkárság által szervezett nemzetközi Focus on Open 
Science konferencia.

Továbbra is jelentős szerepet töltöttünk be az országos szakkönyvtárak érdekérvényesítésében, az akadémi-
ai intézeti szakkönyvtárakkal való szakmai együttműködésben. Könyvtárunk kincseit bemutató, népszerűsító 
kiadványok mellett felélesztettük az Akadémiai Könyvtár Kiadványai sorozatot két könyvtárszakmai füzettel, 
illetve angol nyelven a Brill Kiadó kiadásában közreadtuk a Könyvtár perzsa kéziratainak katalógusát Catalogue 
of Persian Manuscripts in the Library of the Hungarian Academy of Sciences címen.


