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3. Gyűjteményszervezés 

 

2015 márciusától az osztály vezetését Kőrösi Csilla Júlia vette át. A 

Gyűjteményszervezési és Gyűjteményfeltáró Osztályok összevonásával létrejött új 

egység munkafolyamatainak 2014-ben megkezdett áttekintését és a párhuzamosságok 

megszüntetését folytatva kialakult az osztály új munkarendje.  

2015. december 31-ével nyugdíjba vonult Ónodiné Szabó Katalin, a korábbi 

Gyűjteményfeltáró Osztály munkatársa.  

2015-ben is folytatódott a Lukács Archívum állományának fizikai beolvasztása az 

MTA KIK gyűjteményébe. Ehhez kapcsolódóan sor került a duplumpéldányok 

selejtezésére és listázására, továbbá a folyóiratok esetében a fölöspéldányok 

kiajánlására is. A könyvek fölöspéldányainak kiajánlása 2016-ban esedékes.  

November elején a Magyar Goethe Társasággal közös kiállítást és 

pódiumbeszélgetést szerveztünk a bielefeld-i Klaus Seehafer professzor által 

könyvtárunknak adományozott értékes Goethe-vonatkozású gyűjtemény kapcsán. A 

kiállítás anyagát a Seehafer-adomány, a Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteményében 

őrzött Elischer-gyűjtemény kincseiből és Arnóth József, baseli magyar emigráns 

korábban könyvtárunknak ajándékozott Goethe-vonatkozású könyveiből állítottuk 

össze. A kiállításról és a pódiumbeszélgetésről készült felvétel a Videotoriumban 

megtekinthető. 

A második félév a MARC 21 szabvány szerinti feldolgozásra való átállás 

előkészítésének jegyében zajlott. A korábbi feldolgozási gyakorlat áttekintése 

rávilágított, hogy a könyvtár különböző részegységeiben végzett katalogizálás szorosabb 

összehangolására és egységesítésére van szükség. Ennek érdekében létrehoztuk a 

könyvtár katalogizálási szabályzatát, melyben már a MARC 21 szabványnak megfelelő 

feldolgozási szabályrendszer került kidolgozásra. 2016. január 1-től minden feldolgozó 

munkát végző munkatársunknak ezt a szabályt kell alkalmaznia. 

Márciustól az osztály hét munkatársa vett részt az egri Eszterházy Károly 

Főiskola és az MTA KIK közös szervezésében indult Digitálisarchívum-fejlesztő 

továbbképzésen. 

Áprilisban látogatást tett osztályunkon Klára Truchlá, cserepartnerünk, a Cseh 

Nemzeti Könyvtár osztályvezetője. Mindkét részről az intézményeink között fennálló 
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kiegyensúlyozott és gördülékeny együttműködés fenntartása mellett köteleztük el 

magunkat. 

November elején Faye-Ann Schott, a Library of Congress könyvtárosa keresett fel 

minket magánlátogatás keretében. A megbeszélés során felvetettük, hogy az 

intézményeink között korábban hosszú évtizedekig zökkenőmentesen működő 

cserekapcsolatot új formában élesztenénk fel. A fogadtatás pozitív volt, az új 

megállapodás kidolgozása folyamatban van. 

Az év folyamán két gyakornokot fogadtunk az osztályon. Karda Beáta, a 

csíkszeredai Sapientia Egyetem angol, román és pedagógia szakon végzett hallgatója két 

hónapot, Fehér Gábor, az Eszterházy Károly Főiskola Digitálisarchívum-fejlesztő 

szakirányú továbbképzési szak hallgatója 40 órás könyvtári gyakorlatát töltötte nálunk. 

A középiskolások számára kötelező közösségi szolgálat keretében egy diákot fogadtunk 

a nyári szünidőben.  

 

3.1. Állományalakítás 

2015-ben 13 260 dokumentumot vettünk állományba 120 714 295 Ft naplóértékben, 

ebből a Keleti Gyűjtemény gyarapodása 1757 darab volt, 20 894 596 Ft naplóértékben. 

Az állományba vett tételek 63 százaléka (8331 db) idegen nyelvű, 37 százaléka 

(4929 db) magyar nyelvű.  

 

    

 

Az állományba vett dokumentumok darabszámát tekintve a vétel aránya 10%, 

értéke azonban az összes gyarapodás 40%-a, míg az ajándék és a csere útján beérkező 

anyag szinte azonos értéket képvisel (ajándék 21%, csere 22%). Darabszám szerint a 

KEO, illetve a Nemzeti Casino dokumentumai teszik ki a gyarapodás 31%-át, a Casino 
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dokumentumainak értéke azonban felbecsülhetetlen, így az egyes köteteket nem áraztuk 

be a leltározás során. 

2015-ben 50 dokumentumot töröltünk az állományból 25 568 Ft értékben. 

Nemzetközi cserepartnereink száma ebben az évben is csökkent (4 partnerrel 

szűnt meg a kapcsolat, egy új partnert vettünk fel). Jelenleg 69 ország 720 

intézményével folytatunk kiadványcserét, 18 országban van tíznél több partnerünk az 

alábbi megoszlás szerint: 
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A Keleti Gyűjtemény ORI adatbázisába a Gyűjteményszervezési Osztály és a Keleti 

Gyűjtemény közösen 1757 tételt leltározott be. Ebből könyv 1424, folyóirat 330, CD 3.  

Az ajándék, csere, illetve vétel útján beérkezett könyvek, ill. folyóiratok becsült értéke: 

20 918 356 Ft. A könyvadományok közül mind értéküket, mind számukat tekintve 

kiemelkedik Dr. Korvin Gábor professzor (Dahráni King Fahd Egyetem) adománya, 

amelyekből 2015-ben eddig 404 művet vettünk állományba, 4 567 985 Ft értékben. 
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3.1.1 Könyvek 

Vétel 

2015-ben 513 könyvet vásároltunk 10 275 272 Ft értékben, ezek 31%-a 

Magyarországon megjelent kiadvány volt. Külföldről 271 kötetet vettünk 8 436 099 Ft 

értékben. A korábbi évekhez hasonlóan, az ODR támogatás terhére csak idegen nyelvű 

dokumentumokat szereztünk be, 80 tételt 1 121 157 Ft értékben. Olvasói javaslatok 

alapján 48 idegen nyelvű tételt szereztünk be 912 653 forintért. 

A Keleti Gyűjtemény részére 150 kiadványt vásároltunk 6 328 348 Ft értékben, 

ebből 4 magyar nyelvű, 144 pedig idegen nyelvű volt. 

 

Csere 

2015-ben a nemzetközi csere keretében 1153 dokumentum érkezett be, melyek 

86%-át vettük állományba 6 361 263 Ft értékben. 

Cserepartnereinknek két magyar és egy idegen nyelvű duplumlistát küldtünk ki, 

ezekre 42 partnertől érkeztek kérések. Kiajánlottunk továbbá néhány kiadványt, 

melyeket kiadók, illetve az Akadémia bocsátott rendelkezésünkre, 322 partner jelezte 

igényét. Az év folyamán összesen 1189 könyvet küldtünk ki partnereinknek. 

Partnereink összesen 95 listát küldtek válogatásra, ezekről 579 könyvet kértünk. 

 

Ajándék 

Az éves gyarapodás 40%-át az ajándékként beérkezett kiadványok teszik ki 

(4452 tétel, 22 035 347 Ft értékben). Az elmúlt év legjelentősebb adománya Klaus 

Seehafer, bielefeld-i könyvgyűjtő Goethe-gyűjteménye volt, amely a Magyar Goethe 

Társaság közvetítésével jutott el könyvtárunkba. A gyűjteményünkből eddig hiányzó 

tételeket (883 kötet, 3 940 066 Ft értékben) állományba vettük, a duplumpéldányokat a 

megállapodás értelmében a Szegedi Klebelsberg Kuno Könyvtár vette át. 

Megkezdődött Koncz Lajos hagyatékának feldolgozása. Az amerikai magyar 

emigráció egyik legkiemelkedőbb alakja, a Harvard Kör alapítója, feleségével együtt a 

magyar emigráns irodalom összegyűjtésére tette fel az életét. A hagyaték könyveken és 

folyóiratokon kívül Koncz Lajos széleskörű levelezését is tartalmazza. Ezek a 

dokumentumok a Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteményében kerülnek feldolgozásra 

és megőrzésre. A törzsgyűjteménybe eddig 352 kötetet vettünk fel 996 790 Ft értékben. 
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2015-ben is kiváló volt az együttműködés az MTA kutatóintézeteivel, melynek 

keretében az egyes kutatóintézetek saját kiadványaikat könyvtárunk rendelkezésére 

bocsátották.  

Ugyanilyen zökkenőmentesnek mondható az MTA Könyv- és Folyóirat-kiadó 

Bizottsága által támogatott kiadványok beszolgáltatása. 2015-ben 29 kötet érkezett, 

98 680 Ft értékben.  

 

Kötelespéldány 

Élve válogatási jogunkkal, 2015-ben is minden héten részt vettünk az OSZK 

kötelespéldány-válogatásán és bejelöltük a gyűjtőkörünknek megfelelő kiadványokat. 

Bár sajnálatos módon a bejelölt kiadványok igen csekély hányadát kaptuk meg, így is 

708 kötettel gyarapodott az állomány ebből a forrásból.  

 

Duplum- és fölöspéldány felajánlás 

Az Akadémián belüli átszervezések és költözések nyomán felmerült az érintett 

intézmények duplumainak és feleslegessé vált könyvállományának megőrzése, illetve 

közvetítése más magyarországi és határon túli könyvtárak felé. Az MTA 

Bölcsészettudományi Kutatóközpont kérésére a kiadványaikból összeállított listát 

határon túli könyvtárak felé közvetítettük. Ennek lebonyolításában az osztályunkon 

belül működő ún. Hálózati Csoport aktív szerepet vállalt. 

A nagy érdeklődésre való tekintettel a cseretartalékként megmaradt könyvanyag 

kiajánlása a Tájékoztatási és Olvasószolgálati Osztály segítségével zajlott. A 

várakozásoknak megfelelően rengeteg kérés érkezett mind hazai, mind határon túli 

könyvtárak részéről.  

Kiajánlásainkra összesen 54 intézmény nyújtotta be igényét, így 4437 kiadvány 

talált gazdára. A legtöbb tételt (516 db) a marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai 

Líceum kapta. 
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3.1.2 Folyóiratok 

2015-ben állományba vett folyóiratok (2223 egység, 60 911 995 Ft értékben) 

84%-a, 1874 egység idegen nyelvű, 349 magyar nyelvű volt. Közel 5500 folyóiratfüzetet 

érkeztettünk és 2141 teljessé vált évfolyamot naplóztunk. Az év folyamán 16 új 

folyóiratot vettünk fel. 

 

                

 

Vétel 

A leltározott folyóirategységek 33%-át (740 egység, 37 999 985 Ft értékben) 

vétel útját szereztük be 2015-ben, érték szerint azonban ez az összes folyóiratbeszerzés 

62%-át teszi ki.  

Az MTA SZTAKI-val közös közbeszerzési eljárás keretében szállítói szerződést 

kötöttünk a külföldi folyóiratok előfizetésére. Az eljárást a korábbi évekhez hasonlóan a 

csehországi Suweco nyerte meg. A gyarapítási keret a korábbi évekhez hasonlóan 

változatlan maradt, így a folyóiratok drasztikus áremelkedését figyelembe véve ismét 

kénytelenek voltunk néhány címet lemondani. A 2016-ra előfizetett külföldi folyóiratok 

száma 422. Az előfizetett adatbázisokon keresztül azonban összesen mintegy 30 000 

teljes szövegű elektronikus folyóirathoz van hozzáférésünk. 

A magyar folyóiratokat néhány kivételtől eltekintve a Könyvtárellátónál fizettük 

elő.  

 

Csere 

Cserepartnereinktől 2675 folyóirategység érkezett, ebből 1060-at vettünk 

állományba 19 090 390 Ft értékben.  
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Partnereinknek 2001 füzet hazai nyomtatott folyóiratfüzetet küldtünk ki. 126 

partnerünk kért a nyomtatott mellett online folyóiratokat is, csak online elérést 112 

partnerünk igényelt. 32 partnerünk kapcsolódott be az Akadémiai Kiadó folyóiratainak 

online elérésébe ebben az évben, számukra összesen 98 címet fizettünk elő 2015-ben. A 

cserepartnereink számára előfizetett folyóiratokra összesen 19 050 452 forintot 

fordítottunk. 

 

Ajándék 

2015-ben az állományba vett folyóirategységek 16%-a (365 db, 3 459 810 Ft 

naplóértékben) érkezett ajándékként. Magyarországról 194 db (1 693 940 Ft értékben), 

külföldről 171 db (1 765 870 Ft értékben) Az ajándékok a korábbi évekhez hasonlóan 

kiadóktól, szerkesztőségektől, magánszemélyektől, az MTA Könyv- és Folyóirat-kiadó 

Bizottságától, külföldi intézményektől, valamint a Nemzeti Kulturális Alaptól érkeztek. 

 

Kötelespéldány 

Kötelespéldányként 58 folyóirategységet vettünk állományba, ezek összértéke 

361 810 Ft volt. 

 

Duplum- és fölöspéldány felajánlás 

Az év folyamán több ízben is sor került fölöspéldány-kiajánlásra. Négy magyar 

nyelvű folyóiratokat és egy idegen nyelvűeket tartalmazó listát küldtünk ki első körben 

az MTA kutatóintézeteinek, utána az OSZK-nak válogatásra. A magyar nyelvű 

kiadványokból 12 intézmény kért összesen 433 tételt, míg az idegen nyelvű listáról öt 

intézmény válogatott, összesen 110 tételt. A beérkező kéréseket az igények 

benyújtásának sorrendjében teljesítettük.  

A Gyűjteményszervezési Osztályon egy munkatárs végez egyéni vállalásként 

(munkaköri kötelezettség nélkül) MATARKA-feltöltést, 2015-ben 1088 cikk adatait vitte 

be a rendszerbe. 
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3.1.3 Elektronikus tartalmak 

Adatbázis vásárlásra összesen 13 167 236 forintot költöttünk, ebből az EISZ 

önrészünk 12 millió volt. Saját előfizetésként hozzáférést biztosítottunk olvasóinknak az 

alábbi adatbázisokhoz: 

 Brill's New Pauly: Encyclopedia of the Ancient World (BNP) 

 Encyclopaedia Britannica (EB) 

 Gale Virtual Reference Library 

 Kritisches Lexikon zur deutschprachigen Gegenwartsliteratur (KLG) 

 Kritisches Lexikon zur fremdsprachigen Gegenwartsliteratur (KLfG) 

 Oxford English Dictionary Online (OED) 

 

Az EISZ program keretében 2015-ben az alábbi adatbázisokhoz volt 

hozzáférésünk: 

 Academic Search Complete 

 Az Akadémiai Kiadó folyóiratai  

 Az Akadémiai Kiadó szótárcsomagja 

 Arcanum Digitális Tudománytár (ADT)  

 Business Source Premier (BSP) 

 Educational Resource Information Center (ERIC) 

 GreenFILE 

 Health Source: Consumer Edition 

 Health Source: Nursing/Academic Edition 

 JSTOR 

 Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA) 

 Literature Resource Center (LRC) 

 MasterFILE Premier 

 MEDLINE 

 Modern Language Association (MLA) International Bibliography 

 Nature folyóiratcsomag 

 Newspaper Source Plus 

 Project MUSE 

 Science Direct 

 Science Magazine (1997–) 

http://referenceworks.brillonline.com/browse/brill-s-new-pauly
http://academic.eb.com/
http://find.galegroup.com/menu/commonmenu.do?userGroupName=lhas
http://nachschlage.net/search/query?query.id=query-16
http://nachschlage.net/search/query?query.id=query-18
http://www.oed.com/
http://search.ebscohost.com/
http://akademiai.com/home/main.mpx
http://eisz.szotar.org/
http://adtplus.arcanum.hu/
http://search.ebscohost.com/
http://search.ebscohost.com/
http://search.ebscohost.com/
http://search.ebscohost.com/
http://search.ebscohost.com/
http://jstor.org/
http://search.ebscohost.com/
http://galenet.galegroup.com/servlet/LitRC?locID=lhas
http://search.ebscohost.com/
http://search.ebscohost.com/
http://go.galegroup.com/ps/start.do?p=MLA&u=lhas&authCount=1
http://www.nature.com/nature/index.html
http://search.ebscohost.com/
http://muse.jhu.edu/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.sciencemag.org/
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 SciVerse Scopus 

 SpringerLink 

 Web of Science (WoS)  

 

Az év folyamán több adatbázishoz volt 1-2 hónapos próbahozzáférésünk. Az 

olvasók körében népszerűek ezek a tesztidőszakok, így minden kínálkozó alkalmat 

megragadunk, ha a kiadók lehetőséget biztosítanak egy-egy adatbázis ingyenes 

kipróbálásához. Olvasóinkat minden esetben plakátokkal, szóban, illetve a honlapon 

keresztül előzetesen tájékoztatjuk a próbahozzáférések tényéről és időpontjáról. 

 

 

3.1.4 Különgyűjtemények gyarapítása 

 

Keleti Gyűjtemény 

Korvin Gábor ajándékaként két észak-burmai eredetű, shan nemzetiségi kéziratot 

(horoszkóp és Buddha élete képekben) vettünk állományba.  

A Keleti Gyűjtemény ORI adatbázisába 1697 tétel került leltározásra 2015-ben. 

Ebből 1364 könyv, 330 folyóirategység és 3 db CD. Az állományba vett kiadványok 

értéke 20 894 596 Ft volt. A beszerzés módja szerinti diagramon jól kivehető, hogy a 

gyarapodás túlnyomó részét adományozóknak köszönhetjük, élükön Korvin Gábor 

professzorral, aki már évek óta odaadóan és rendszeresen támogatja a Keleti 

Gyűjteményt értékes könyvadományaival. 2015-ben 404 dokumentummal gazdagította 

az állományt 4 567 985 Ft értékben, ami a különgyűjtemény könyvgyarapodásának több 

mint 38%-a. 

 

Könyv 
45% 

Folyóirat 
45% 

CD 
0% 

Adatbázis 
10% 

GYARAPODÁS DOKUMENTUMTÍPUSONKÉNT  
(ÉRTÉK SZERINT) 

http://www.scopus.com/home.url
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http://apps.webofknowledge.com/
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Kézirattár 

Belső gyarapodás raktárból 

Libellus in quo rationes praecedendi explicantur. [Itália] [post 1562.] 

Surius, Laurentius: Commentarius brevis…Coloniae, 1568. 

Ajándék 

[Csepelényi Ferenc (Fitter Ádám?)]: Carolus I. superatis aemulis Hungariae rex 

electus. Tyrnaviae, 1712. (Ajándékozó: Monok István) 

A kolozsvári (és füzesmikolai) Könnyező Mária-kegykép után készült metszet, 

magyar nyelvű imádsággal. Kolozsvár, 1756. (Ajándékozó: Monok István) 

The present state of Hungary… London, 1687. (Ajándékozó: Magay Tamás) 

[Bolyai Farkas]: Öt szomorú játék : Irta egy hazafi. Szeben, 1817. (Ajándékozó: 

Gyárfás András)  

Bay Zoltánnal kapcsolatos kéziratok. (Ajándékozó: Nagy Ferenc)  

Bazsonyi Arany festőművész hagyatéka. (Ajándékozó: Hubert Ildikó) 

Erdélyi István régészprofesszor levelezése. 15 db. (Ajándékozó: Erdélyi István) 

Föglein Antal hagyatékrésze. (Ajándékozó: Zsákovics Ferenc) 

Hegedüs József: A szintetikus jogbölcselet alapjai. 1975. (Ajándékozó: Hegedüs 

József) 

Herepei János hagyatékrésze. (Ajándékozó: Sas Péter) 

Krasznai Szomor Péter: Lélekfilozófiai tanulmányok. 2015. (Ajándékozó: Krasznai 

Szomor Péter) 

Ladányi Mihály hagyatékrésze. 147 db levél, 182 db verskézirat, egyéb levelek. 

(Ajándékozó: Sztavinovszky Győzőné) 

Párducz Mihály hagyatéka. (Ajándékozó: Magyar Természettudományi Múzeum 

Embertani Tár) 

magyar vétel 

külföldi vétel 

magyar 
ajándék 

külföldi 
ajándék 

csere ODR 
kötelespéldány 

A KELETI GYŰJTEMÉNY GYARAPODÁSA (2015) 
 

javascript:open_window(%22http://opac.mtak.hu:80/F/P7GCR9JJ9L18DAA612TX2GMME4CJJ6TQYSFNUE3XXNCQ8R7BLU-03899?func=service&doc_number=000820914&line_number=0009&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://opac.mtak.hu:80/F/P7GCR9JJ9L18DAA612TX2GMME4CJJ6TQYSFNUE3XXNCQ8R7BLU-03899?func=service&doc_number=000820914&line_number=0009&service_type=TAG%22);
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Polányi Mihály Szabadelvű Filozófiai Társaság dokumentumai. (Ajándékozó: 

Margitay Tihamér, Gábor Éva, Frank Tibor)  

Radnóti Miklósné Gyarmati Fanni hagyatéka. (Ajándékozó: Radnóti Miklósné 

Gyarmati Fanni)  

Simonffy Ernő: A Lányi-kódex premontrei szemmel. 1952. (Ajándékozó: Lázs 

Sándor)  

Szalatnai Rezső: A szlovák állam keletkezése. (Ajándékozó: Körmendy Kinga) 

 

Egyéb 

Dohnányi Ernő Corvin-lánca. 1930. (Ajándékozó: MTA Elnöki Titkársága) 

Az MTA nagy aranyérmének mintája. (Ajándékozó: MTA Elnöki Titkársága) 

Magyar László Afrika Műveltségi Verseny plakettje. 1980. (Ajándékozó: MTA 

Titkársága Szervezési Osztálya) 

A Vasárnapi Újság 1862-es évfolyamában megjelent színezett metszetek az MTA 

palotájának terveiről. (Ajándékozó: Monok István) 

 

Vásárlás 

Lukinich Imre kéziratos hagyatékrésze, és Glatz Oszkár Lukinich Imrét ábrázoló 

olajfestménye.  

 

 

     

A kolozsvári (és füzesmikolai) Könnyező Mária-kegykép után készült metszet, magyar nyelvű 

imádsággal. Kolozsvár, 1756 
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3.2 Feldolgozás 

 

A MARC 21 adatcsere formátumra való átállás előkészületeivel párhuzamosan 

elkészítettük a már régóta esedékes házi feldolgozási szabályzatot. Az igen részletgazdag 

dokumentum 2016-tól kerül alkalmazásra minden feldolgozást végző munkatársra 

nézve kötelező érvénnyel. 

 

Kézirat 

Befejeződött Nagy Péter, Radnóti Miklós, Zádor Anna, Ladányi Mihály, ifj. Iványi-

Grünwald Béla, Forbáth Imre hagyatékának, valamint Szidarovszky János leveleinek 

feldolgozása. Befejeződött (Kóbor) Koblencz József, Elekes Lajos, Erdélyi István, Barcza 

Sándor, Sárközi Márta, Borbíró Virgil, Czeke Endre, Várkonyi Hildebrand Dezső, Föglein 

Antal hagyatékrészeinek feldolgozása. 

Elkezdődött Radnóti Miklósné Gyarmati Fanni és Falus Ferenc hagyatékának, 

valamint Mályusz Elemér levelezésének feldolgozása. 

Feldolgoztunk 9 db kisebb analectát. 

Összesen: 29 264 tételről 3978 rekord készült 

Feldolgoztunk 64 disszertációt. 

Folytatódott az 1824–1859 közötti RAL iktatókönyv Aleph-be vitele, 1307 rekord 

készült. 

 

Régikönyv 

Folytatódott a 16. századi antikva könyvek feldolgozása. Autopszia alapján 

részletes leírással 505 rekord készült. A szerkesztett, javított, kiegészített rekordok 

száma: 216. 

Elkezdődött az RMK-kataszter készítése. A kataszter jelenlegi állapota: 7043 sor, 

332 oldal. 
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3.2.1 Könyvek és folyóiratok feldolgozása 

 

A dokumentumok tartalmi és formai feltárását továbbra is nagy gondossággal, az 

adatbázis egészét szem előtt tartva végeztük, a napi munka során folyamatosan 

gondozva az adatbázist és javítva a felmerülő hibákat. Folyamatosan, módszeresen 

végeztük a tárgyszavazást, valamint az authortity rekordok kezelését, szerkesztését. A 

feldolgozás munkafolyamatának összesített adatai szerint 2015-ben 7853 kötet formai 

és tartalmi feldolgozását végeztük el, ebből részcímes dokumentum 559, a Keleti 

Gyűjteménybe tartozó dokumentum 991 volt. 

2015-ben is folytatódott a feloszlatott szerzetesrendi és egyházi könyvanyag 

(KEO) feldolgozása, 1044 kötet leírása készült el. 

A Nemzeti Casino történetének kutatását és a könyvtár anyagának feltárását fiatal 

kutatói pályázat keretében foglalkoztatott régi könyves szakember végzi. A könyvek 

feldolgozása és a címlapok szkennelése folyamatos, 2015-ben 3297 kötet került be a 

könyvtár katalógusába és 3101 példányrekord készült.  

A hagyományos módon már feldolgozott állomány rekatalogizálását 2015-ben is 

folyamatosan végeztük. Mivel azonban a teljes állomány még nem kereshető az online 

katalógusban, a hagyatékok, ajándékok, Lukács Archívumból átvett kötetek 

behasonlítása nagy körültekintést és több katalógusban való ellenőrzést igényel.  

A katalógus Authority adatbázisa 2015-ben 9634 tétellel gyarapodott. Az 

adatbázis építésekor különös gondot fordítunk az MTA köztestületi tagok adatainak 

karbantartására és aktualizálására. 

Kihasználva az ALEPH rendszer rekordkapcsolati lehetőségeit a tartalmi és 

formai feltárás során folyamatosan építjük a sorozati leírások és az egyes kötetek 

kapcsolatát. 2014-ben 2729 sorozati rekordot aktualizáltunk, ebből új rekord 1914 volt.  

Az év folyamán folytatódott a folyóiratok retrospektív feldolgozása, a folyóirat 

helyrajzi és betűrendes katalógusa alapján részletes állományadatokkal, 761 új 

bibliográfiai leírás került az online katalógusba.  

Keleti Gyűjtemény 

A Keleti Gyűjtemény 1902 művet (2444 db, sorozat 286, authority 505) 

rekatalogizált autopsziával és tartalmi feltárással. Előrelépés történt az eddig csak 

kötetes katalógussal rendelkező Scheiber-gyűjtemény online megjelenítésében is, 1124 

tétel került be a katalógusba. Ugyanezen időszak alatt a Keleti Gyűjteményben komplex 
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módon (címleírás, ETO, tárgyszavazás) feldolgoztak 1794 művet (2078 db), 157 

sorozatot, emellett készült 209 utaló.  

 

 

3.2.2 Repozitóriumi tételek feldolgozása 

 

A Gyűjteményszervezési Osztály négy munkatársa vesz részt a könyvtár REAL 

repozitóriumának építésében, 2015-ben összesen 7076 tételt ellenőriztek. 

A Tájékoztatási és Olvasószolgálati Osztály egy munkatársa építi az MTA KIK 

könyvtártörténeti bibliográfiáját az online katalógusban; a „KTORT” albázis jelenleg 814 

rekordot tartalmaz; ahol online elérhető az adott tétel digitalizált változata, ott a link is 

feltüntetésre kerül.  

A Keleti Gyűjtemény arab kéziratainak idén megjelent kötetes katalógusa 

lényeges változtatásokat tartalmaz a korábbi, 2009 óta elérhető online verzióhoz képest. 

Ezek a változások idén az ALEPH rendszerbe is bevezetésre kerültek. 

Megkezdődött perzsa kézirataink online katalogizálása is. A teheráni Special 

Library of the Ministry of Foreign Affairs-szel kötött megállapodás alapján 2017 

májusáig az ő kéziratos szakembereik, valamint általunk megbízott magyar iranisták 

készítik el a leírásokat. A munkák megkezdését megelőzte a teljes perzsa kéziratos 

állomány digitalizálása.  

1902 (2444 db) 

1794 (2078 db) 

1124 

Könyvek és folyóiratok feldolgozása 

1. Rekatalogizált

2. Új

3. Scheiber-gyűjtemény
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3.2.3 Retrospektív konverzió 

 

IF-028/2015 Az MTA kiadásában és együttműködésével kiadott nyomtatványok 

teljes digitális könyvtárának kialakítása – Az MTA KIK és az MTA valamennyi 

intézete együttműködésében. Harmadik ütem. 

Megvalósult tevékenységek és elért eredmények bemutatása 

2015 tavaszán a nagy digitalizálási program harmadik ütemeként 1,4 millió 

digitalizált oldallal gyarapodott a KIK digitális gyűjteménye, ami a REAL 

repozitóriumban mindenki számára szabadon hozzáférhető. 

A digitális tartalmakat nemzeti, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás keretében 

közbeszerzés útján szereztük be, a nyertes Arcanum Kft.-től. 

Cél, hogy az Arcanum Digitális Tudománytárhoz (ADT) biztosítsuk a hozzáférést 

2015-2017 között, és örök áron megvásároljuk az alábbi listán szereplő időszaki 

kiadványok digitális tartalmait.  

Az ADT+ adatbázis több mint 7 millió oldal tartalommal, jól kereshető módon, 

egyedi lehetőséget biztosít a hazai szakirodalom keresésében, melyhez 2017 év végig 

vásároltunk hozzáférést. 

Az ADT+ adatbázis egészéből 1,4 millió oldal jogtiszta digitális tartalmat 

vásároltunk örök időre, így összességében az Arcanum Kft-vel 28 000 000 Ft értékben 

kötöttünk szerződést.  

 

A támogatás hasznosulásának bemutatása 

A projekt eredményeként az alábbi listában szereplő, az MTA kiadásában, illetve a 

vele együttműködésben kiadott folyóiratok teljes szövegű elektronikus verziója az MTA 

KIK REAL repozitóriumában távoli hozzáféréssel bárki számára kereshető, kutatható, 

melyek tudománypolitikai elemzések alapanyagai lesznek. 

 

Az MTA KIK állományában meglévő tudásvagyon Interneten történő 

megjelenítése és kereshetővé tétele együttműködésben az MTA valamennyi 

kutatóintézeti könyvtári vagyonának elektronikus feldolgozásával 

Megvalósult tevékenységek és elért eredmények bemutatása: 

Az MTA KIK hirdetmény közzététele nélküli tárgyalás nélküli közbeszerzési 

eljárást folytatott le „Az MTA Könyvtár és Információs Központ elektronikus 



33 
 

katalógusának mennyiségi bővítése a könyvtár törzsgyűjteményében őrzött, állományba 

vett és feldolgozott könyvek céduláinak retrospektív konverziója, az integrált könyvtári 

rendszerében (ALEPH) való megjelenítése” tárgyban, mely eredménye alapján 

szerződést kötöttünk a Medea Services Kft-vel. A vállalkozó feladata a Magyar 

Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ elektronikus katalógusának 

mennyiségi bővítése, azaz a könyvtár törzsgyűjteményében őrzött, állományba vett és 

feldolgozott könyvek rekordjainak online katalógusban való megjelenítése. 

 A Medea Services Kft három ütemben teljesítette a szerződésben vállalt 

feladatokat, így 99 251 cédulát dolgozott fel és tett elérhetővé katalógusunkban távoli 

hozzáféréssel is. 

 

Határidő Feladat 
Katalógusba 
bevitt tételek 

(db) 
Kifizetett összeg, Ft 

2015. 09. 15. 
retrospektív konverzió 

őrlapok alapján 
12 475 3 152 500 

2015. 11. 10. 
retrospektív konverzió 

őrlapok alapján 
39 674 10 003 000 

2015. 12. 03. 
retrospektív konverzió 

őrlapok alapján 
47 102 11 843 500 

Összesen   99 251 24 999 000 
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Nyomtatott katalógusok 

retrospektív konverziója elő- 

és utómunkálatokkal, ezen 

belül: 

Cédulák (db) Teljesítés (db) Elszámolt Ft (br.) 

Többkötetes, magyar és idegen 

nyelvű könyvek leírásának 

konverziója 

17 147 17 147 4 286 750 

A Kézirattár anyagából az 1954 

utáni kéziratok katalógusának 

tételei 

24 428 24 428 6 107 000 

A Keleti Gyűjtemény 

állományába tartozó könyvek 

leírásának konverziója 

13 982 13 982 3 495 500 

Szláv, zömmel cirill betűs 

könyvek leírásának konverziója 
10 050 10 050 2 512 500 

Technikai elő- és utómunkák 

(őrlapok leválogatása, 

rendezése, visszaosztása) 

    798 000 

Összesen: 65 607 65 607 17 199 750 

 

Kézirattár/Mikrofilmtár 

Kézirattár hat munkatársa munkaidőn túl, külön díjazásért elvégezte a Mikrofilmtár 

katalógusának teljes retrokonverzióját, a Kézirattár kéziratos cédulakatalógusával pedig 

„Go”-ig jutottak. Összesen: 56 681 rekord készült el. 

 

Keleti Gyűjtemény 

2015-ben a Keleti Gyűjtemény anyagának retrokonverzióját 2 fő végezte, összesen 

15 337 rekordot készítettek el. 
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3.2.4 Elektronikus tartalmak meta-adat szerkesztése 

 

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

támogatással született művek nyílt hozzáférésű közzététele kötelező. Ennek egyik 

megvalósítási módja a szerzői önarchiválás. Az MTA kutatóhálózatában dolgozóknak az 

MTA Könyvtár és Információs Központ által üzemeltetett REAL repozitórium 

(http://real.mtak.hu) áll rendelkezésére. A szerzők által feltöltött fájlokat és a hozzájuk 

rögzített metaadatokat ellenőrizzük, a feltöltést követő 24 órán belül megjelennek a 

rekordok a repozitórium nyilvános kereső felületén vagy visszajelzést kap a feltöltő a 

szükséges javításról. 2015-ben 10 772 rekorddal gyarapodott a gyűjtemény. 

Szintén a REAL repozitóriumba kerül az MTA Könyv és Folyóirat-kiadó Bizottság 

által támogatott orgánumokban megjelent közlemények teljes szövege, melyeknek 

metaadatai az MTMT-ben is megjelennek. 2015-ben 2801 közlemény bibliográfiai adatai 

kerültek így be az MTMT-be. 

 

 

Bernard Rentier előadása a nyílt hozzáférésről rendezett PASTEUR4OA konferencián az MTA KIK-

ben, 2015. október 30-án. 

  

http://real.mtak.hu/

