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3. Gyűjteményszervezés 

3.1. Állományalakítás 

A könyvtár állománya 2017-ben 10 550 dokumentummal gyarapodott 107 620 536 Ft 

naplóértékben, ebből a Keleti Gyűjtemény gyarapodása 1237 darab volt, 18 972 282 Ft 

naplóértékben.  

 

Az elmúlt évben az Akadémia támogatásának köszönhetően a könyvtár többletforrással 

rendelkezett az állománygyarapítás terén, így a vétel aránya a 2016-os évhez képest növekedést 

mutat: az állományba vett dokumentumok darabszámát tekintve 18%-ot tesz ki, értékben 

azonban az összes gyarapodás 48%-a. Bízunk benne, hogy 2018-ban is részesülünk hasonló 

jellegű és mértékű támogatásban az MTA részéről, ezzel is elősegítve azt, hogy országos 

szakkönyvtárként vállalt feladatainknak eleget tehessünk a főgyűjtőkörünkbe tartozó 

szakirodalom minél teljesebb körű gyarapításával.  

Az ajándékként beérkezett és állományba vett dokumentumok darabszáma a korábbi évek 

mutatóihoz hasonlóan 42%-a, összértéke 20%-a, a csere útján beszerzett anyag darabszáma 

25%-a, értéke pedig 27%-a, míg a kötelespéldányként érkezett dokumentumok száma 11%-a, 

értéke pedig 3%-a volt a teljes éves gyarapodásnak. 

2017-ben 112 dokumentumot töröltünk az állományból összesen 66 055 Ft értékben. 
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Követve a korábbi évek tendenciáját, nemzetközi cserepartnereink száma 2017-ben is csökkent. 

Míg két új partnerrel tudtuk beindítani a cserét, nyolc korábbi partner jelezte, hogy nem tud a 

továbbiakban eleget tenni a cseremegállapodásunknak. Jelenleg 68 ország 706 intézményével 

folytatunk kiadványcserét és 16 országban van tíznél több partnerünk az alábbi grafikon szerint: 
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A Keleti Gyűjtemény ORI adatbázisába a Gyűjteményszervezési Osztály és a Keleti Gyűjtemény 

közösen 1273 tételt leltározott be. Ebből könyv 991, folyóirat 277, CD 1, kartográfiai 

dokumentum 4. Az ajándék, csere illetve vétel útján beérkezett könyvek, ill. folyóiratok becsült 

értéke: 18 972 282 Ft. Dr. Korvin Gábor professzor 2017-ben is adományaival gyarapította a 

Gyűjteményt: 65 könyvet ajándékozott 855 770 Ft értékben. A vétel útján beszerzett 

dokumentumok összesen: 177 db, 7 723 004 Ft értékben, ebből 93 db könyv, 2 159 803 Ft. 

Kötelespéldányként 55 mű érkezett 205 905 Ft értékben. A tajvani National Central Library, 

Center for Chinese Studies-szal kötött megállapodás keretében 177 általunk válogatott – 

leginkább az Academia Sinica kiadásában megjelent – tudományos művet kaptunk ajándékba.  

A Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye belső gyarapodása raktárból 

Mela, Pomponius: De situ orbis libri tres … Antverpiae : ex officina C. Plantini, [1582]. 

Német egyetemi tézisfüzetek. 16/17. század. 

Ammianus, Marcellinus: Rerum sub impp. Constantio, Iuliano, Ioviane, Valentiniano, & 

Valente, per XXVI annos gestarum … Lugduni : apud F. Le Preux, 1600. 

Sallustius Crispus, Caius: De L. Sergii Catilinae coniuratione ac Bello Iugurthino historiae ... 

Lugduni : apud haered. S. Gryphii, [1561]. 

Dilich, Wilhelm: Ungarische Chronica … Gedruckt zu Cassel : durch W. Wessel, 1600. 

Foglietta, Uberto: De caussis magnitudinis imperii Turcici. Lipsiae : impr. M. 

Lantzenberger, impensis H. Grosii, 1594. 

Mylius, Martinus: Hortus philosophicus … Gorlicii : I. Rhamba excudebat, 1597. 

Boethius, Anicius Manlius Severinus: De consolatione philosophiae … Lugduni : apud A. 

Marsilium, 1581. 

Lubomirski, Stanisław Herakliusz: De vanitate consiliorum liber unus … Tyrnaviae : typis 

Academicis, per J. A. Hörmann, 1701. 

Valerius, Maximus: Neun Bücher … Getruckt zu Franckfurt am Mayn : durch P. Schmid, in 

Verlegung S. Feyerabends und S. Hueters, 1565. 

Vergilius Maro, Publius: Bucolicorum, Eclogae X, Georgicorum libri IIII, Aeneidos libri XII … 

Parisiis : apud S. Nivellium, 1600. 

Ajándék 

Goethe, J. W. von: Natur … Wien–Leipzig : Verl. der Wiener Graphischen Werksätte, 1922. 

(Ajándékozó: Arnóth József, Basel) 

Leonhard, Carl Cäsar von: Bedeutung und Stand der Mineralogie … Frankfurt a. M. 

[München]: Hermann Buchhandl., 1816. (Ajándékozó: Arnóth József, Basel) 

Wiesner, Adolf C.: Ungarns Fall und Görgey’s Verrath mit mehreren Aktenstücken. Zürich : 

C. Köhler, 1849. (Ajándékozó: Arnóth József, Basel) 
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Seffenzoff, Paul: Der Bergwerkssträfling oder die Opfer russischer Tyrannei in den 

Quecksilberminen Sibiriens … Berlin : A. Weichert, [s. a.]. (Ajándékozó: Arnóth József, 

Basel) 

Conze, Alexander: Reise auf den Inseln des Thrakischen Meeres. Hannover : C. Rümpler, 

1860. (Ajándékozó: Arnóth József, Basel) 

Pérez, Antonio: Relaçiones de Antonio Perez secretario de estado, que fue del rey de España 

don Phelippe II. deste nombre … [Genève?] : [s.n.], 1624. (Ajándékozó: Kahla, Margaret 

[szül. Koralewski Margit]) 

Tudományos Gyűjtemény (1821), 12. köt. (Ajándékozó: Központi Antikvárium) 
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3.1.1 Könyvek 

Vétel 

2017-ben az Akadémia állománygyarapítási céllal nyújtott támogatásának köszönhetően 

valamelyest növelni tudtuk a vételben beszerzett könyvek számát. Míg 2016-ban csupán 304 

könyvet tudtunk vásárolni 8 556 761 Ft értékben, 2017-ben már 686 kötettel gyarapodott az 

állomány, melyek naplóértéke 15 146 567 forint volt. A megvásárolt könyvek 4,37%-a hazai 

kiadvány volt, külföldről 656 kötetet szereztünk be 15 037 288 Ft naplóértékben. A korábbi 

évekhez hasonlóan, az ODR támogatás terhére csak idegen nyelvű dokumentumot rendeltünk 

(62 kötet), melyek értéke 1 066 771 Ft volt. A vételben beszerzett kiadványok jelentős része 

ezúttal is olvasóink javaslatait figyelembe véve került megrendelésre. 

A Keleti Gyűjtemény részére 93 kötetet vásároltunk 2017-ben, 2 159 803 Ft értékben. 

Csere 

2017 során a nemzetközi csere keretében beérkező 1094 könyv közül 999 tételt vettünk 

állományba, 10 452 102 Ft értékben. A Keleti Gyűjtemény nemzetközi csere eredményeképpen 

történő gyarapodása 141 kötet volt, 1 413 835 Ft értékben. 

Partnereinknek kiküldött könyv-duplumlistáinkról 244 kötetet juttattunk el 10 intézménynek, 

kiajánlottunk továbbá válogatott partnereink részére néhány saját, illetve hazai kiadók által a 

nemzetközi csere céljaira felajánlott kiadványt. 131 példányra érkezett igény, a járó 

sorozatokkal együtt így összesen 434 könyvet küldtünk ki partnereinknek. 

Cserepartnereinktől 2017-ben is több száz duplumlistát kaptunk válogatásra. Ezek közül 83 

esetben tudtunk gyűjteményünkbe illő könyveket válogatni. Összesen 493 monográfiát kértünk, 

az igényelt kötetek több mint fele be is érkezett könyvtárunkba. 

Ajándék 

177 

65 

Ajándék (külföldi)

Dr. Korvin Gábor
professzor ajándéka

ORI statisztika 
beszerzés 
módja szerint 
II. 
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A korábbi évekhez hasonlóan 2017-ben is magas volt az ajándékként beérkezett kötetek száma. 

Az összgyarapodás 44%-át (darabszám szerint) tették ki a nagylelkű adományozók jóvoltából 

beérkezett és állományba vett kiadványok (3041 kötet, 16 635 463 Ft értékben). Az 

adományozók közül külön említést érdemelnek az alábbiak: 

− Dr. Korvin Gábor professzor, aki 2016-os nyugdíjazásáig a Keleti Gyűjtemény legfőbb 

támogatója volt, 2017-ben is 75 kötettel gyarapította a különgyűjtemény állományát. 

− Arnóth József, Svájcban élő mineralógus 2016-ban mintegy 2000 kötettel ajándékozta 

meg könyvtárunkat, melyek közül 2017-ben 594 cím került feldolgozásra. A gyűjteményt 

Arnóth úr további kötetekkel fogja kiegészíteni a közeljövőben.  

− William J. Mc Cormack ír irodalomtörténész és költő, a Royal Irish Academy rendes, ill. a 

SZIMA tiszteletbeli tagja 2016 novemberében felajánlotta könyvtárunknak mintegy 1000 

kötetből álló szakkönyvgyűjteményét az ír irodalomtörténet tárgyköréből. Az 

adományozási szándékot decemberben szerződés követte. 2017 folyamán a 

könyvgyűjtemény könyvtárunkból hiányzó köteteit (536 db) állományba vettük, a 

duplumokat a szerződés értelmében az ELTE Angol-Amerikai Intézet Anglisztika 

Tanszékének adtuk át. Év végén érkezett még egy kisebb, mintegy 150 kötetet számláló 

szállítmány, a kötetek feldolgozása folyamatban van. 

− Anton Schindling tübingeni történészprofesszor mintegy 300 folyóméternyi válogatott 

szakkönyvet adományozott nekünk a történelem, történettudomány és 

társadalomtudományok tárgyköréből. A gyűjtemény feldolgozását megkezdtük, 2017 

decemberében 24 kötetet vettünk állományba. 

− Tilo Brandis, a berlini Staatsbibliothek Kézirattárának korábbi vezetője könyvtárunknak 

adományozta megközelítőleg 1500 kötetet tartalmazó művelődés- és művészettörténeti 

gyűjteményét. 
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Az MTA kutatóintézeteivel folytatott kiváló együttműködésnek köszönhetően 2017-ben is 

számos tudományos kiadvánnyal gazdagodott könyvtárunk állománya, ezzel is hozzájárulva, 

hogy eleget tudjunk tenni vállalt kötelezettségünknek, az Akadémia égisze alatt publikált 

tudományos munkák teljesség igényével történő összegyűjtésének és megőrzésének. 

Hasonlóan zökkenőmentes volt az MTA Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottsága által támogatott 

kiadványok beszolgáltatása. 2017-ben 31 kötet érkezett ebből a forrásból, 124 420 Ft értékben.  

Kötelespéldány 

Az elmúlt évben is éltünk válogatási jogunkkal és heti rendszerességgel részt vettünk az OSZK 

kötelespéldány-válogatásán, bejelölve a gyűjtőkörünknek megfelelő kiadványokat. Állományunk 

2017-ben 841 kötettel gyarapodott ebből a forrásból 2 638 123 Ft naplóértékben. 
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Duplum- és fölöspéldány-felajánlás 

Duplum- és fölöspéldányainkból tavaly 15 – köztük egy határon túli – könyvtár válogatott, 

összesen 470 kötet talált gazdára az alábbi táblázatban foglaltak szerint: 

Intézmény Város Db 

ELTE Angol-Amerikai Intézet Könyvtára Budapest 112 

Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc Emlékére Alapítvány Veszprém 88 

Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum Budapest 70 

Országos Széchényi Könyvtár Budapest 52 

Bethlen Gábor Dokumentációs Könyvtár Nagyenyed 48 

Móra Ferenc Általános Iskola Szigetújfalu 45 

Ludwig Múzeum Budapest 16 

Magyar Nemzeti Galéria Budapest 11 

Budapest Főváros Levéltára Budapest 9 

ELTE TTK Budapest 7 

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népzenei Könyvtár Budapest 6 

MTA BTK Irodalomtudományi Intézet Budapest 3 

MTA BTK Nyelvtudományi Intézet Budapest 1 

MTA BTK Filozófiai Intézet Budapest 1 

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Budapest 1 

Összesen:   470 
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3.1.2 Folyóiratok 

2017-ben 7700 folyóiratfüzetet érkeztettünk, 3626 folyóiratkötetet vettünk állományba 

(61 965 643 Ft értékben) és 36 új folyóiratot dolgoztunk fel. 

A gyarapodás módja szerinti megoszlás ebben az évben is a tavalyihoz hasonlóan alakult. Az 

állományba vett folyóiratok csaknem fele (44%) cserepartnereinktől érkezett, míg a vételben 

beszerzett folyóiratok a gyarapodás 32%-át, az ajándékként érkezettek pedig 17%-át tették ki. A 

kötelespéldányként kapott és az MTA Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottsága által támogatott 

tételek aránya idén is 3-3%-a volt a teljes folyóirat-gyarapodásnak.  

Vétel 

2017-ben a naplózott folyóiratkötetek 32%-át (715 egység, 36 735 500 Ft értékben) vétel útján 

szereztük be, érték alapján ez az éves folyóirat-gyarapodás 59%-a volt.  

A 2015-ben két évre kötött szállítói szerződésünk a csehországi Suweco-val 2017. december 31-

én lejárt, így a nyár folyamán újabb közbeszerzést indítottunk e tárgyban a 2018-2019-es 

évfolyamokra. A közbeszerzést ezúttal is a Suweco nyerte, így zökkenőmentesen folytatódhat a 

szállítás. A 2018-ra nyomtatott verzióban előfizetett külföldi folyóiratok száma 390 – ezek a 

főgyűjtőkörbe tartozó legfontosabb periodikák –, az EISZ keretében előfizetett adatbázisokon 

keresztül azonban mintegy 35 000 teljes szövegű elektronikus folyóirathoz férhetnek hozzá 

olvasóink. 

A hazai vételes folyóiratokat néhány kivételtől eltekintve ezúttal is a Magyar Postánál, illetve a 

Könyvtárellátónál fizettük elő.  
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Csere 

Az év folyamán 1781 hazai nyomtatott folyóiratfüzetet küldtünk ki partnereinknek. Online 

elérést 101 partnerünk igényelt, közülük 21 kért az online mellett nyomtatott Akadémiai 

folyóiratokat is.  

Ajándék 

2017-ben 365 folyóiratkötetet kaptunk ajándékként 4 993 456 Ft naplóértékben. Hazai 

forrásból 161 kötet érkezett 1 275 287 Ft értékben, külföldről 177 kötet 2 610 499 Ft értékben. 

Az ajándékok a korábbi évekhez hasonlóan kiadóktól, szerkesztőségektől, magánszemélyektől, 

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

Kötelespéldány 

Éppúgy mint a könyvek esetében, a folyóiratok beszerzése terén is fontos tényező maradt a 

kötelespéldány. 2017-ben 70 folyóiratkötet került állományba a szolgáltatásnak köszönhetően, 

összértékük 637 550 Ft-ot tett ki. 
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Duplum- és fölöspéldány-kiajánlás 

2017-ben is több duplum- és fölöspéldánylistát küldtünk ki válogatásra 

partnerkönyvtárainknak. A magyar (1136 tétel), illetve idegen nyelvű (527 tétel) folyóiratokat 

tartalmazó listákról ezúttal is az MTA kutatóintézetei válogathattak elsőként. A listákról 9 

intézmény igényelt összesen 741 tételt (167 különböző folyóiratból). A beérkező kéréseket az 

igények benyújtásának sorrendjében teljesítettük.  

Intézmény Db 

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Csíkszeredai Kar 438 

Gyáli Bartók Béla Általános Iskola 104 

OSZK 86 

Budapest Főváros Levéltára 46 

ELTE Egyetemi Könyvtár 34 

Szépművészeti Múzeum 23 

MTA Történettudományi Intézet 10 

MTA Filozófiai Intézet 8 

Természettudományi Múzeum 4 

MTA Irodalomtudományi Intézet 4 

összesen: 757 
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3.1.3 Elektronikus tartalmak 

2017-ben az alábbi adatbázisok hozzáférése biztosított az EISZ program keretében: 

 Academic Search Complete 

 ADT+ 

 Az Akadémiai Kiadó folyóiratai  

 Az Akadémiai Kiadó szótárcsomagja 

 Akadémiai Kiadó MERSZ 

 Cambridge University Press Journals 

 JHCD 

 JSTOR (Essential Collection) 

 Gale Artemis Literary Sources 

 Modern Language Association (MLA) International Bibliography 

 Nature folyóiratcsomag (2016. június 30-ig) 

 Project MUSE 

 Science Direct 

 Science Magazine (2016. június 30-ig)  

 Scopus 

 SpringerLink 

 Web of Science (WoS)  

Az EISZ-programon kívül pedig az alábbi adatbázisokhoz biztosítottunk hozzáférést 

olvasóinknak: 

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

 Encyclopaedia Britannica (EB) 

 Gale Virtual Reference Library 

 Index Islamicus 

 Kritisches Lexikon zur deutschsprachigen Gegenwartsliteratur (KLG) 

 Kritisches Lexikon zur fremdsprachigen Gegenwartsliteratur (KLfG) 

 Oxford English Dictionary Online (OED) 

 Western travellers in the Islamic World Online 

 World Biographical Information System Online (WBIS) 

A korábbi évek gyakorlatát követve 2017 folyamán is számos adatbázishoz kértünk 30-60 napos 

próbahozzáférést. A teljesség igénye nélkül néhány tesztelt adatbázis: 

 EBSCO Academic Search ULTIMATE 

 CEEOL (Central and Eastern European Online Library) 

 ProQuest: Peridocials Archive Online 

 ProQuest Central 

 ProQuest Dissertations & Theses A&I 

 SciTech Premium Collection 

 Cambridge Core  

http://search.ebscohost.com/
http://akademiai.com/home/main.mpx
http://eisz.szotar.org/
http://jstor.org/
http://galenet.galegroup.com/servlet/LitRC?locID=lhas
http://go.galegroup.com/ps/start.do?p=MLA&u=lhas&authCount=1
http://www.nature.com/nature/index.html
http://muse.jhu.edu/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.sciencemag.org/
http://www.scopus.com/home.url
http://www.springerlink.com/home/main.mpx
http://apps.webofknowledge.com/
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/


  

29 
 

Olvasóink körében változatlanul igen népszerűek ezek a tesztidőszakok, így minden kínálkozó 

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

kipróbálásához.  

Keleti Gyűjtemény 

A Keleti Gyűjtemény gyarapodása 2017-ben 1273 tétel volt. Ebből 991 könyv, 277 

folyóirategység, 4 kartográfiai és 1 digitális dokumentum volt, összesen 18 972 282 Ft 

naplóértékben.  

Az alábbi, a beszerzés módja szerinti megoszlást ábrázoló diagramon jól látható, hogy a 

gyarapodás ezúttal is nagyrészt adományozóinknak köszönhető. Hazai adományozóktól 287 

kötetet, míg külföldről 455 kötetet kapott a különgyűjtemény. Dr. Korvin Gábor, a Keleti 

Gyűjtemény egyik legjelentősebb mecénása 2017-ben 75 dokumentummal gazdagította az 

állományt. 
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3.1.4 Különgyűjtemények gyarapodása 

A Keleti Gyűjteményben Korvin Gábor ajándékaként egy indiai perzsa kéziratot (Perzsa Qu. 39) 

vettünk állományba. Belső-mongóliai delegáció ajándékaként kínai selyemtekercs kézirattal 

gyarapodott az állomány. 

A Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye gyarapodása 

Ajándék 

Arany János aláírásával ellátott dokumentum 1874-ből. (Ajándékozó: Jánossy Dániel) 

Arany János hivatali munkájával kapcsolatos, eredetileg a Kézirattárban őrzött 57 RAL-

dokumentum. (Ajándékozó: Kiss Ferenc) 

Arnóth József: Die Urphänomene und die Urbilder der Kristalle. (Ajándékozó: Arnóth József, Basel) 

Beke Ödön levelei Musits Jenőnek. (Ajándékozó: (Lőcsei (Tóth) Péter) 

Berlász Jenő hagyatékához kiegészítés. (Ajándékozó: Berlász Piroska) 

Bodnár György (1927–2008) irodalomtörténész hagyatékrésze. (Ajándékozó: Bodnár Györgyné) 

Domokos Mátyás levelei Tóth Péternek. (Ajándékozó: (Lőcsei (Tóth) Péter) 

Domus szülőföld pályázat pályamunkái. (Ajándékozó: MTA Határon Túli Magyarok Titkársága) 

Gunda Béla hagyatékához kiegészítés. (Ajándékozó: Gunda Tamás) 

Haucke, Otto-nak írt levelezőlap ismeretlentől. (Ajándékozó: Monok István) 

Herman Ottó levele Hennel Károlynak. (Ajándékozó: Richter Ilona) 

Horváth Endre (1891–1945) újgörög filológus hagyatékrésze. (Ajándékozó: Balogh Jánosné 

Horváth Terézia) 

Király István (1921–1989) irodalomtörténész, akadémikus naplói. (Ajándékozó: Király Júlia) 

Krasznai Szomor Péter: A tehetség. Organikus pszichológia. (Ajándékozó: Krasznai Szomor Péter) 

Mannheim Károly hagyatékrésze. (Ajándékozó: Gábor Éva) 

Mannheim Károly, Polányi Mihály, Révész Géza és más magyar származású társadalomtudósok 

dokumentumai, fényképei. (Ajándékozó: Gábor Éva) 

Matkovics Antal kéziratos verseskönyve. (Ajándékozó: Király Péter) 

Oratio ad nobiles Hungariae. Másolat a kismartoni Esterházy-levéltárban található eredetiről. 

(Ajándékozó: Monok István) 

Pröhle Vilmos (1971–1946) orientalista hagyatékrésze. (Ajándékozó: Prőhle Éva) 
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Richter Ilona grafikus levelezése, kéziratai, illusztrációi, könyvei. (Ajándékozó: Richter Ilona) 

Szekér Nándor (1899–1975) hagyatékrésze. (Ajándékozó: Szekér-Somogyi Katalin) 

Tápiógyörgye katolikus plébániájának történetét (1781–1807) taglaló mű másolata. 

(Ajándékozó: Bihari József) 

Wojtilla Gyula levelezése, dokumentumai. (Ajándékozó: Wojtilla Gyula) 

Egyéb 

Szentágothai Jánost ábrázoló érme. Csíkszentmihályi Róbert munkája. (Ajándékozó: 

Csíkszentmihályi Róbert) 

Vásárlás 

Jekelfalussy Zoltánnal, Fiume utolsó kormányzójával kapcsolatos dokumentumok. 

Voinovich Géza levelei Horánszky Lajosnak. 
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3.2 Feldolgozás 

A 2017. év a WorldCat-csatlakozás előkészítésének jegyében telt. Március folyamán a 

Szakinformatikai Osztállyal és a Gyűjteményszervezési Osztály együttműködve új 

dokumentumtipológiát dolgozott ki, melynek bemutatására és bevezetésére a könyvtár szakmai 

napján, március 29-én került sor. Az új irányelvek mentén némiképp egyszerűbbnek bizonyult a 

bibliográfiai rekordok gépi eszközökkel történő javítása. Azokat a hibákat/problémákat, 

amelyeket szakinformatikusaink nem tudtak programozással megoldani, a 

Gyűjteményszervezési Osztály munkatársai javították rekordonként. Az év folyamán mintegy 6,7 

millió javítás történt az adatbázisban, az érintett rekordok száma elérte az 1 milliót.  

A kihívásokkal teli előkészítési időszakot követően november 24-én lezajlott az első betöltés a 

WorldCat katalógusba. Ebben az első fázisban 775 919 rekordot adtunk át, melyeket 2018 

folyamán további csomagok követnek majd. 

Kézirat 

Befejeződött Berlász Jenő, Horváth Jenő (1881–1950) történész, Hajdú Péter (1923–2002) 

nyelvész, Kovács Endre (1911–1985) történész, Szekér Nándor (1899–1975) hagyatékának, 

továbbá Király István (1921–1989) irodalomtörténész naplóinak, Pröhle Vilmos (1871–1946) 

orientalista hagyatékrészének, a Magyar Történelmi Társulat dokumentumainak, illetve vegyes 

analekta jellegű anyagnak a feldolgozása. Elkezdődött Ferenczy Endre ókortörténész 

hagyatékának feldolgozása. Összesen 7080 dokumentumról 1740 rekord készült, ezen kívül a 

Kézirattár feldolgozott 108 disszertációt. 

Régikönyv 

Az év során 2354 db régi könyvről összesen 1889 rekord készült. Ezek többsége korábban 

retrokonvertált rekord, amelyek autopszia alapján lettek javítva és kiegészítve. 

Folytatódott az Ant. jelzetű állomány nyomtatott katalógusának előkészítése. Ebben jelenleg 315 

db régi nyomtatvány van leírva az Aleph-rekordoknál részletesebben (sormetszetekkel, 

fingerprintekkel stb.). Terjedelme jelenleg 267 A4 méretű oldal. 

Az év első felében a Kézirattár állományrendező munkát végzett az RM I 4r-ben. Emellett a 

MEDEA által retrokonverzióval bevitt 16. századi rekordokat hasonlítottak be, melynek során az 

1551–1601 közötti állományból 628 rekordot, az 1501–1550 közötti állományból, a MEDEÁ-s 

rekordokból pedig 3 rekordot töröltek, 26 rekordot pedig javítottak. A MEDEA által leírt kb. 170 

fennmaradó 16. századi tételből behozattuk Törökbálintról az első adagot; ezek állományba 

vételére idén kerül sor. 

Az év első négy hónapjában Boross Klára és Tóth Gábor a Calliotheca magyar és angol nyelvű 

kiadása régi nyomtatványainkat bemutató részén dolgozott (az ő feladatuk volt a példányok 

kiválogatása, a bevezető tanulmány és a képaláírások megírása, illetve ezek angol fordítása). 

Boross Klára ezen kívül leírt 72 db, az Igeidők c. kiállításra kölcsönzött régi magyar könyvet. 
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Szabó Ádám fiatal kutatónak az alapító Telekiek könyvtárát rekonstruáló, feldolgozó munkája 

Befejeződött a törökbálinti raktárban lévő összes olyan részleg áttekintése, amelyek esetén 

elképzelhető volt, hogy tartalmaznak Teleki-könyveket, így teljes kép alakult ki az MTA KIK-ben 

lévő, Teleki-bélyegzővel ellátott könyvek állományáról. Összesen: 5949 cím, 11 574 kötet.  

A Keleti Gyűjtemény belső raktári állományában a Teleki-könyvek száma 232 mű 369 kötetben. 

A Kézirattárban fennmaradtak a Teleki-könyvtár állományáról információkat tartalmazó listák, 

ezek áttekintése folyamatban van. Már sikerült rekonstruálni a pesti állomány magvát létrehozó 

Teleki (I) József könyveinek listáját, ebből 860 mű (1272 kötet) viseli a Teleki-bélyegzőt, 452 mű 

(568 kötet) megtalálható a könyvtárban, ám bélyegző nélkül, 342 mű (397 kötet) nem található 

meg a könyvtárban, végül a listán szereplő 67 tétel esetén kevés volt az adat a művek pontos 

azonosításához. 

Folytatódott Lukács könyvtárának katalogizálása az Aleph-ben, összesen 851 rekord készült.  

 

3.2.1 Könyvek és folyóiratok feldolgozása 

A feldolgozás munkafolyamatának összesített adatai szerint 2017-ben 59 144 új bibliográfiai 

rekorddal és 6504 új authority rekorddal bővült a katalógus. Az új rekordok egy része az MTA 

INFRA pályázatnak köszönhetően, retrospektív konverzió keretében jött létre külső cég 

bevonásával. 

Nemzeti Casino 

Január 24-én átadtunk a Magyar Nemzeti Múzeumnak 1415 folyóiratkötetet a Nemzeti Casino 

állományából kiállítás céljára. A kötetek a múzeum Széchényi-termében kerülnek kiállításra, 

ahol már 1991 óta szolgálnak a Casino állományból letétbe átadott példányok rendezvények, 

előadások méltó háttereként. A most átadott állomány helyett visszahoztunk 1075 kötetnyi 

könyvet a korábban kiállított gyűjteményrészből.  

Keleti Gyűjtemény 

A Keleti Gyűjtemény 1556 művet (1656 db, sorozat 148, authority 1335) rekatalogizált 

autopsziával és tartalmi feltárással. Ugyanezen időszak alatt a Keleti Gyűjteményben komplex 

módon (címleírás, ETO, tárgyszavazás) feldolgoztak 792 művet (892 db).  
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3.2.2 Speciális dokumentumok feldolgozása 

Keleti Gyűjtemény 

2017 áprilisában elkészült és elérhetővé vált perzsa kézirataink online katalógusa. A teheráni 

Special Library of the Ministry of Foreign Affairs-szel kötött megállapodás alapján az ő kéziratos 

szakembereik, valamint általunk megbízott magyar iranisták készítették el a leírásokat. Ezt 

követően megkezdődtek a rekordoknál sokkal bővebb és mélyebb feltárást nyújtó nyomtatott 

katalógus munkálatai. Ennek kézirata 2018 januárjában kerül a kiadóhoz. Az iráni-magyar 

együttműködés folytatásaként Teheránban fog megjelenni fenti angol nyelvű katalógus perzsa 

fordítása.  

A Kaufmann-gyűjtemény kéziratainak 2016-ban kezdődött online katalogizálása egész évben 

folyt. A munkát külső, hebraista szakértő végzi, s eddig összesen 417 kötet leírása készült el. A 

héber gyűjtemény 601 kéziratot tartalmaz, amelyek között kolligátumok is vannak. 

 

3.2.3 Repozitóriumi tételek feldolgozása 

2017-ben a Gyűjteményszervezési Osztály három munkatársa vett részt a könyvtár REAL 

repozitóriumának építésében, összesen 1798 tételt ellenőriztek az év folyamán. 

A Keleti Gyűjtemény 2016 év végén befejezte a nem keleti nyelvű, azaz retrokonvertálható 

katalogizálást. A további régi anyag már csak rekatalogizálással vihető be az online katalógusba.  

 

1556 

792 

1. Rekatalogizált

2. Komplex leírás

Könyvek és 
folyóiratok 
feldolgozása 
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3.2.4 Retrospektív konverzió  

Az MTA Kutatási Infrastruktúra-fejlesztés megnevezésű belső pályázatán az MTA KIK 20 000 000 

Ft támogatást nyert el az alábbi témakörben (szerződés szám: IF-006/2017): 

MTA Könyvtár és Információs Központ által őrzött tudásvagyon Interneten történő 

megjelenítése 

 

Megvalósult tevékenységek és elért eredmények bemutatása: 

AZ MTA KIK stratégiai célkitűzései alapján tovább folytattuk az akadémiai tudásvagyon 

archiválást, az ötödik ütemében az Akadémiához kapcsolódó folyóiratok és könyvek 

digitalizálását folytattuk. Az archiválás eredményeként 96 folyóiratcímet, 1564 kötetet 

archiváltunk, mely 410 824 oldalt jelent, továbbá 105 935 oldal terjedelemben 306 könyvet 

archiváltunk. Összesen 516 759 oldal 

Az elektronikus dokumentumokat az MTA KIK a repozitóriumban (REAL) helyezte el open 

access formában, ezzel biztosítva a szabad hozzáférést mindenki számára.  

Továbbá az Akadémiai vagyonként számon tartott dokumentumállomány elektronikus 

katalógusban való feldolgozását folytattuk, 24 691 cédulát dolgozott fel a MEDEA Services Kft, 

ezen kívül pedig a kéziratos állományból 10 000 cédulát dolgozott fel Horányi Károly egyéni 

vállalkozó, ezáltal 2017 folyamán 34 691 cédula került be az ALEPH integrált könyvtári 

rendszerbe, ami a dokumentumok metaadatainak Interneten keresztüli elérést jelentik. 

A támogatás hasznosulásának bemutatása: 

A digitalizálási program legfőbb eredménye, hogy a világ bármely pontjáról ingyenesen 

hozzáférhetők az MTA és az MTA-hoz kapcsolódó kiadványok teljes szövegű tartalma, összesen 

már 4 200 000 oldal. Az MTA digitalizált kiadványai tudománypolitikai elemzésekhez is 

rendelkezésre állnak, mely elemzések a jelenlegi finanszírozást hivatottak támogatni. 

A visszamenőleges elektronikus katalogizálás eredménye, hogy Könyvtárunk állományadatait 

bárki kutathatja, az elektronikus katalógusnak köszönhetően pontos képet alkothat 

összetételéről, melyhez teljes hozzáférést biztosítunk. 

 

A Kézirattárban 2017 folyamán az alábbi dokumentumok kötetei kerültek elektronikus 

archiválásra: hat munkatárs munkaidőn túl, külön díjazásért folytatta a Kézirattár kéziratos, 

gépelt cédulakatalógusának retrokonverzióját, a „Je–Kosztk” betűtartományt dolgozták fel. 

Összesen: 10 000 rekord készült el. 

  


