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1. Vezetői összefoglaló 

 

Dr. Téglási Ágnes általános főigazgató-helyettes asszony 2015. december 31-én, 

kilenc év sikeres irányítás után nyugdíjba vonult, utóda Gaálné Kalydy Dóra 2015. 

november 1-jén lépett be az MTA Könyvtár és Információs Központba.  

2015-ben új Szervezeti és Működési Szabályzat készült, amely az év közbeni 

szervezeti változásokat, átalakulásokat tükrözi. Az új SZMSZ-t 2015. október 7-én 

megküldtük Lovász László elnök úrnak jóváhagyásra. 2015-ben szintén új Gyűjtőköri 

Szabályzat készült, amit az EMMI Kultúráért Felelős Államtitkárság Közgyűjteményi 

Főosztály részére küldtünk meg. 

A Magyar Tudományos Művek Tára működését 2015 júliusától a módosított 

Akadémia törvény szabályozza. Az MTMT fejlesztésének egy szakasza lezárult, a TÁMOP 

projekt hivatalos zárására augusztus 26-án került sor.  

Az EISZ Titkárság 4 fővel önálló osztályként működik 2015. október 1-től. Az 

MTA elnöke programtanácsot hozott létre az EISZ stratégiai szintű irányítására, első 

ülésük október elején volt, majd november 13-án ült össze a tanács és döntött az 

adatbázisok állami támogatásának arányáról. 

2015. október 29-én szakfelügyeleti vizsgálat volt a Levéltárban, a vizsgálat 

megállapította, hogy az Akadémiai Levéltár szakmai feladatát maximálisan ellátja. 

2015. december 15-én az Emberi Erőforrások Minisztériuma Közgyűjteményi 

Főosztálya megbízásából dr. Virágos Márta szakfelügyeleti helyszíni szemlét tartott az 

MTA KIK-ben. A szakértő megállapította, hogy az MTA KIK szakmai feladatait ellátja és 

sikeresen alkalmazkodik a XXI. század kihívásaihoz. 

A könyvtár repozitóriuma folyamatosan gyarapodik, köszönhetően az Akadémia 

Infrastruktúra pályázatának is. Új gyűjteményrésszel bővült, a REAL-MS-sel, mely 

kéziratok digitalizált példányait tartalmazza. 

Az év végén bevezetésre került a Primo metakereső, mely lehetővé teszi 

nyomtatott és digitális tartalmainkban, illetve a könyvtár által előfizetett online 

tartalomban való egyidejű keresést. 

Stratégiai céljaink megvalósításában előre tudtunk lépni, az Akadémiai 

folyóiratok többsége már digitálisan is elérhető a REAL gyűjteményben, illetve 

állományunk 80%-a kereshető az elektronikus katalógusunkban. Az Infrastruktúra 
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pályázatokban vállaltak teljesítésében a könyvtár dolgozóinak nagy része jelentősen 

közreműködött. 

Az Akadémiai Levéltár, a Kézirattár, és a Keleti Gyűjtemény munkatársai részt 

vállaltak a 150 éves az Akadémia palotája kiállítás előkészítésében, dokumentumok, 

fotók válogatásával, rendelkezésre bocsátásával.  

Két nemzetközi konferenciát rendezet 2015-ben a KIK:  

2015. szeptember 2–4. között Budapesten került sor az International Group of Ex 

Libris Users szervezetének 10. jubileumi konferenciájára. 

2015 októberében a Pasteur4OA EU pályázat részeként az open access 

bevezetéséről, elterjesztéséről tartottak szakmai tanácskozást a program résztvevői.  

A Koninklijke Brill NV és az MTA Könyvtár és Információs Központ közös 

kiadásában 2015 novemberében megjelent a Keleti Gyűjtemény arab kéziratainak 

katalógusa: Catalogue of the Arabic Manuscripts in the Library of the Hungarian Academy 

of Sciences. By Kinga Dévényi with Munif Abdul-Fattah and Katalin Fiedler. Budapest–

Leiden, 2015. xviii, 554 p., ill. 

Az év folyamán több kollégánk is rangos elismerésben részesült: Magyar 

Érdemrend lovagkeresztje kitüntetésben részesült Mázi Béla történész, a Kézirattár és 

Régi Könyvek Gyűjteményének munkatársa; Hay Diana, az Akadémiai Levéltár vezetője 

Szily Kálmán-díjban, és Seres József osztályvezetőt az MTA főtitkára Főtitkári 

Elismerésben részesítette. 

 

Téglási Ágnes főigazgató-helyettes asszony búcsúztatója 2015 decemberében  

http://igelu2015.comp-rend.hu/
http://igelu2015.comp-rend.hu/

