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A Magyar Tudományos Akadémia Levéltára mint az 
MTA Könyvtárának részlege

W ojtilla Gyula

A levéltár létesítésére 1963-ban hozott határozatot a Magyar Tudományos Aka
démia Elnöksége; 1964. január 1-én kezdte meg működését. Az Akadémiai Könyvtár 
önálló részlegét alkotja. Ezt a kis részleget azzal bízták meg, hogy őrizze meg az 1949után 
született akadémiai dokumentumokat. A korábbi iratokat a Kéziratok és régi könyvek 
Osztályán őrzik, amely a könyvtár különgyűjteménye. Egyfajta integráció érvényesül a 
két osztály között a hivatalos dokumentumok, tudósok hagyatéka, valamint a tudo
mányos minősítő bizottság iratai vonatkozásában.

A levéltár feletti felügyeletet a könyvtár főigazgatója és az akadémia két főtitkár- 
helyettese közül az egyik gyakorolja, az oktatásügyi miniszterrel együtt.

A levéltár kettős funkciót tölt be: szaklevéltár is, valamint központi irattárként is 
működik. Az iratok jellege összhangban van a Magyar Tudományos Akadémia tevékeny
ségével.

Az ország legfőbb tudományos testületének elvi irányítási és módszertani befo
lyása van a kutatások egész spektrumára, szorgalmazza a kutatómunka koordinációját, 
különösen a természet- és társadalomtudományok körében. Amellett az Akadémia mint 
jogi személy részt vesz a tervszerű tudományos káderutánpótlás, a tudományos minősí
tés, a tudományos könyv- és f olyóiratkiadás, valamint a nemzetközi tudományos kapcso - 
latok irányításában és fejlesztésében.

Levéltári illetékességünk minden olyan iratra kiterjed, amelyet az MTA Elnöksé
ge, a főtitkárság, a központi hivatal fő részlegei, a tíz akadémiai osztály, a tudományos 
minősítőbizottság, azakadémiai kutatóintézetek, az egyetemi tanszékeken működő aka
démiai kutatócsoportok, az Akadémiához tartozó tudományos társaságok hoztak létre, 
továbbá az Akadémia közgyűléseinek iratanyaga is. Állományunk jelenleg több, mint 
1900 folyómétert tesz ki.

Az akadémiai levéltár elvi és módszertani felügyeletet gyakorol a központi irodá
ban és az intézetekben folyó nyilvántartási tevékenység felett. Munkatársaink olyan 
hagyományos kutatási segédeszközöket készítenek, mint az inventóriumok, jegyzékek 
stb. A retrospektív tájékoztatás iránti nagy igény kielégítése céljából elhatároztuk, hogy 
számítógépesíteni fogjuk a rendszerünket. A tartós megőrzésre szánt dokumentumok 
levéltári értékének megállapítása a levéltáros-történész munkatársaink feladata. Ezeket 
a dokumentumokat a könyvtár mikrofilm-részlegében fényképezzük le.

A referensz-szolgálat főleg az Akadémia központi szerveivel van kapcsolatban, 
míg a történeti kutatások súlya csökken. A levéltár szükség esetén a kutatók rendelkezé
sére bocsájtja az egyedi dokumentumokat vagy azok másolatát.
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A levéltárnak van egy kép- és hangarchívuma is, amely több mint 600 magneto
fonszalagból, valamint mintegy 7000 fényképből áll. Egy audiovizuális részleg felállítá
sát már évek óta tervezzük. Ezek a különgyűjtemények felölelik a közgyűlések, szekció
ülések anyagát, kiemelkedő hazai és külföldi tudósok előadásait. A hangfelvételek között 
vannak kiváló magyar tudósokkal folytatott beszélgetések és visszaemlékezések is.

A könyvtárhoz való szervezeti odatartozás révén a levéltár nagymértékben ki 
tudja használni a könyvtár különféle technikai és adminisztratív szolgáltatásainak elő
nyét. A főigazgató az Akadémia különböző szintjein képviseli a levéltárat; az Akadémia 
igen gazdag könyv- és szakfolyóirat-gyűjteménye a levéltár rendelkezésére áll; a mikro
filmezés és az egyéb dokumentummásolás a könyvtárban történik. Az együttműködés 
egészében kielégítő volt az elmúlt 25 évben. Ha a levéltár az Akadémia székházában, a 
könyvtár mellett kapna helyet, ez az együttműködés még hatékonyabb lenne. Erősen 
reméljük, hogy a korszerű technikai megoldások lehetővé teszik számunkra a könyvtári 
számítóközpont használatát, valamint a magyar levéltáraknak az elkövetkező években 
felállításra kerülő integrált adatbázisához való csatlakozást.

(Fordította: MÁNDY Gábor)

+ + +

NEM KÖTELEZŐ A KÖNYVTÁRKÖZI KÖLCSÖNZÉS KÖLTSÉGEINEK 
szabványos térítése a dél-afrikai közművelődési könyvtárak számára. — A SAILIS (a 
Dél-afrikai Könyvtár- és Tájékoztatástudományi Intézet) különbizottsága kidolgozta a 
különféle könyvtárközi szolgáltatások térítési díjainak tervezetét, kérve az érdekelt 
könyvtárak véleményét. Eleve javasolja azonban, hogy azok a (főként közművelődési) 
könyvtárak, amelyek ebbe a térítési rendszerbe nem tudnak beilleszkedni, kössenek part
nereikkel külön megállapodást a térítések méltányos mértékéről. (Informát, 1989. máj.)

+ + +

HATMÉTERES REGÉNYT ÍRTAK (lapzártáig) a göttingeni Városi Könyvtár 
olvasói. A könyvtárosok folyamatos papírtekerccsel ellátott írógépet tettek ki az előcsar
nokba, s néhány bekezdésnyi szöveggel megkezdték a “regényt”, amelyet a vállalkozó 
szellemű olvasók egymás után folytathattak, kiélve írhatnékjukat. Ki kalandos fordula
tokat, ki filozofikus elmélkedéseket, ki szójátékos szellemességet vitt az “irodalmi kok
télba”, de mindenki komolyan veszi a dolgát. (DBI-Pressespiegel, 1989. aug.)


