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III. FELDOLGOZÁS, KATALÓGUSÉPĺTÉS 
 

Az év során feldolgozásra került összesen 7 770 könyv, 54 CD, 393 részcímes 
periodika, 380 rekatalogizált mű. Összesen 47 995 tárgyszót alkalmaztunk és elkészült 
16 019 rekord. Valamennyi ellenőrzött új és rekatalogizált rekord bekerült a MOKKA 
adatbázisba. 
 
 A Folyóirattárban folytatódott a kurrens anyag érkeztetése, az új címfelvételek 
elkészítése és adatbázisba rögzítése, valamint a retrospektív feldolgozó munka. 482 
címhez 667 kötet hozzáírása történt meg. A részcímes folyóiratból 395 kötet került át a 
könyvfeldolgozásra, ez 58 %-kal több mint az előző évben (250).  
Az OSZK Külföldi Folyóiratok Központi Katalógusa számára közel 4 000 adatlapon 
szolgáltattunk adatokat. A könyvtárunkba járó magyar folyóiratok listájának 
megadásával adatszolgáltatóivá váltunk a nemrég induló Magyar Folyóiratok Központi 
Katalógusának is. 

2004 folyamán 277 címmel (123 magyar és 154 külföldi) bővült az online 
katalógus FIR adatbázisában szereplő folyóiratok száma. Jelenleg 8 346 folyóirat adatai 
szerepelnek az online katalógus FIR adatbázisában. Valamennyi kurrens magyar és 
külföldi folyóirat internetes hozzáférésének adata (amennyiben van ilyen) mindenki 
számára elérhető az ALEPH adatbázisban. 
 
 A Kézirattárban befejeződött a Horváth Ferenc, Sibelka Perleberg Artúr, Király 
István hagyaték, valamint a Bernáth Aurél és a Sőtér István hagyaték újabban bekerült 
részének feldolgozása. Folytatódott a Gunda Béla és a Szabó Lőrinc hagyaték 
feldolgozása. Rekatalogizáltuk Burián István első világháborús naplóját, Kosztolányi 
Dezső: Aranysárkány c. művének kéziratát, és a Horvát-magyar emlékeket. Folyamatos a 
gyászjelentések katalogizálása. Feldolgozott tételek: 9 208, katalóguslapok: 900. A 
disszertációkról összesen 126 katalóguslap és ugyanennyi rekord készült. 
 

A Régi könyvek vonatkozásában az eRMK2 CD-je alapján folytatódott az RM-
gyűjtemény (Régi Magyar Könyvtár) .sdw file-okba vitele az RMK-III könyvekkel, 
ehhez kapcsolódott néhány adatkiegészítés, pótlás és javítás. A rekordok száma: 1 415. 

Befejeződött a csonkapéldányok feldolgozása, a bibliográfiai rekordok száma 
410, a példányleíró rekordoké 468. 

A régi könyv rekordok száma összesen: 1 883. 
 A Keleti Gyűjteményben feldolgoztak 1 100 könyvet, 152 sorozatot és elkészült 
280 utaló. A folyóiratok feldolgozása is folyamatos volt, a kurrens anyag állományba 
került. 4 új folyóiratot, valamint 13, a Kaufmann-gyűjteményből származó folyóiratot is 
feldolgoztak. Rekordjaik folyamatosan kerülnek be a FIR adatbázisba. 

A Mikrofilmtár az eddig feldolgozott valamennyi francia disszertációt 
elérhetővé tette a SOR albázisban, így összesen 4 169 disszertáció adatai szerepelnek az 
online katalógusban. Az egyéb gyarapodás (156 mű) feldolgozása egyelőre a Folio 
adatbázisban történik, ez a későbbiekben integrálható lesz az ALEPH könyvtári 
rendszerbe. A mikrofilmtári cédulakatalógus tovább épül, mivel az állomány egészéről 
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csak a számítógépes katalógus, a régi cédulakatalógus és az olvasók számára nem 
elérhető Folio adatbázis együttesen ad teljes képet. 
 

Katalógusépítés 
 
Az online katalógus az adatbázisokkal együtt az alábbi rekordokat tartalmazza: 
 
MTA kurrens könyvek, rendelési állomány  244 764 rekord 
FIR folyóiratok adatbázisa        9 648    " 
DISZ  akadémiai disszertációk     19 423    " 
SOR francia disszertációk        4 169    " 
EKI ékírásos irodalom bibliográfiája    51 927    " 
 
                                                         Összesen           329 931 rekord 
 
 
     A Könyvtár feldolgozó munkájának összesített számadatai a következők: 
 

                 Címleírás               Osztályozás  
2003 2004 2003 2004 

Modern könyv (mű) 
+részcímes per. 

7 941 
+339 

8 176 
+ 393 

7 941 
+339 

8 176 
+ 393 

Periodika (cím)     43      39     43     39 
Keleti könyv (mű)  1 025 1 100 1 025 1 100 
Keleti periodika (új)       7     17 - - 
Kézirat (db)      11 382 9 208 - - 
Régi könyv (rekord) 1 508 1 883 - - 
Mikrofilm (mű)    179    268 179   268 
Periodikák retrospektív 
feldolg. (köt.)    685   667 - - 

Térkép      19 - 19 - 
Hangdokumentum        2 -   2 - 
CD-ROM      80    54 80 54 
 
 
 




