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összeállításában természetesen minden osztály részt vett. 2004-ben az MTA Könyvtára 
honlapján 49 656 látogatást rögzítettünk. 
 
 Ugyancsak az NKA támogatásával került sor a Kézirattárban őrzött ifj. Pápai 
Páriz Ferenc 1711-1726 között vezetett peregrinációs emlékkönyvének, az Album 
amicorum-nak világhálóra való felvitelére - szintén külső cég (Studiolum Kiadó) 
közreműködésével. Az albumba bejegyző személyek jó része az akkori Európa, 
elsősorban a protestáns területek tudományos és egyházi életének, közéletének jelentős 
alakja, a nemzetközi eszmeáramlás tevékeny részese. Az album az érintett országok 
művelődéstörténetének és kapcsolatainak értékes dokumentuma. Minden beírt oldal 
digitalizált képét kíséri a bejegyzés eredeti nyelvű és írásrendszerű (görög, héber, arab) 
szövege, valamint magyar fordítása, illetve az angol változatban az angol fordítása. 
Azonosításra kerültek az idézetek, a mottók forrása és a beíró személyek, akiknek rövid 
életrajza és fontosabb műveik jegyzéke is olvasható a digitalizált változatban. Az album 
elérhetősége az interneten: http://ppf.mtak.hu. 
 Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium (IHM) által kiírt “24. óra – Kulturális 
kincseink digitalizálása” c. pályázaton nyert támogatásból a Kézirattár munkatársai külső 
cég segítségével – Avignonet Tanácsadó Kft. – digitalizálta és a világhálóra vitte Gulyás 
Pál Magyar írók élete és munkái c. lexikonhoz gyűjtött cédulaanyagának eddig nem 
publikált részét, a P-Zs betűtartomány anyagát. A kézzel és géppel írt cédulaanyagot 
szkennelést követően szerkesztették. Az internetes felületen saját keresőprogram teszi 
lehetővé a megjelenítést. Az interneten: http://gulyaspal.mtak.hu címen érhető el. 

A NKÖM tartalomszolgáltatásra kiírt pályázatán nyert támogatásból elkészült a 
Könyvtár 1950-1985 közötti betűrendes katalógusa 2 290 mikrofilmlapjának szkennelése 
az OSZK Mikrofilm- és Fényképtára közreműködésével (ez kb. egymillió hétszázezer 
katalóguscédula). Mivel a kért támogatás csupán egy ötödét nyertük el, a téma 
fontosságára való tekintettel a Könyvtár hozzákezdett az anyag világhálóra felvitelének 
előkészítéséhez. Eddig megvalósult a katalógus-lapok indexsorainak rögzítése, valamint 
kidolgoztuk az internetes megjelenítés terveit. További feladat a képfájlok szerkesztése 
és kereshetővé tétele. 
 
 
VII. KÖNYVTÁRGÉPESÍTÉS 
 

A Könyvtár külső internetes kapcsolódási pontja, a HUNGARNET (NIIF) által 
nyújtott szélessávú hálózati hozzáférés az elmúlt évben is kitűnő szolgáltatási 
körülményeket teremtett. A helyi és távoli online könyvtári szolgáltatásokat biztosító 
távközlési háttér, a kábelhálózat, a hardver-platform és a szoftverek nagyobb arányú 
fejlesztésére 2004-ben nem került sor. A korábban kialakított architektúra, működési 
feltételek mellett a számítógépes rendszer folyamatos üzemeltetését sikerült megoldani. 

A Kézirattár és az Ex-LH cég közreműködésével három új könyvtári albázis 
tervezése, implementálása és tesztelése folyt az év folyamán. A kéziratok, hagyatékok és 
az ősnyomtatványok online feldolgozásának keretét jelentő albázisok 2005 elejétől 
válnak a rutin munkafolyamat részévé.  
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Az online katalógus, az OPAC külső, web-felületről történő használata az MTA 
által biztosított keretből megvásárolt újabb licencek révén az év során már 
problémamentessé vált. Az online katalógusban beépítésre került egy ún. 
kontextusérzékeny keresési eszköz, az SFX, amellyel a nyilvános OPAC egy adott 
rekordjából állományon kívüli külső keresést lehet végezni. 

A MOKKA üzemeltetési problémái miatt 2004 őszén új feltöltésre került sor, 
melynek során elérhetővé váltak az MTAK állományi rekordjai. Ugyancsak 2004 őszén 
kerültek be az ODR-adatbázisba a Könyvtár rekordjai. 

 
 

VIII. AKADÉMIAI LEVÉLTÁR 
 

A Levéltár 2004-ben tovább gyarapította állományát, folytatta a begyűjtött anyag 
feldolgozását és ellátta az MTA Titkárság és a Doktori Tanács irattári feladatait és a 
levéltári kutatószolgálatot. 

Az iratállomány növekedése 67,8 ifm volt. Az év végére az iratállomány 
mennyisége elérte a 2 606,77 ifm-t. Az átvett jelentősebb irategyüttesek: OTKA Iroda 
46,32 ifm, Bolyai Ösztöndíj 6,72 ifm, Doktori Tanács 3,24 ifm. Ezek az irategyüttesek 
selejtezve, a levéltár szempontjai szerint rendezve érkeztek a levéltárba. A mellékelt 
jegyzékeket számítógépes változatban (Excel táblázatban) is megkapta a levéltár, ami az 
anyagban való kutatást jelentősen könnyíti. A hang- és fotógyűjteményünk az elmúlt 
évben nem gyarapodott. 

Az intézetek iratkezelésének folyamatos ellenőrzésére nincs lehetőségünk, de 
alkalmanként tanácsot adunk, ill. ellenőrzünk, és többször adunk ki selejtezési engedélyt. 
Idén a Matematikai Intézetben jártunk, és 5 selejtezési engedélyt adtunk ki. 

Az iratrendezés az elmúlt években kialakult gyakorlat szerint folyt, elsősorban az 
újonnan beérkezett és a kutatószolgálat számára elővett anyagokban végeztünk közép- és 
darabszintű rendezést. Így ebben az évben elsősorban a TMB személyi dossziéit 
(1 252 dosszié) rendeztük és a tudományos osztályok beérkezett iratait előrendeztük. 
Elvégeztük a kiemelt dossziék katalóguscédulájának javítását és folytattuk a TMB 
katalógus revízióját is.  

Az év folyamán a Levéltár használatba vette a törökbálinti új raktár számára 
kijelölt részét. Így 2 599 doboz, azaz 312 ifm mozgatására került sor. Ezáltal hosszú 
időre megoldódtak a Levéltár anyagának elhelyezési gondjai. Elkészült a raktárak új 
topográfiai mutatója, és elkezdődött a raktári jegyzékek, fond-dossziék ellenőrzése és 
összevetése a raktári állománnyal. 

2004-ben 19 kutató (ebből 1 külföldi) kért és kapott kutatási engedélyt. A kutatók 
277 esetben 2 217 raktári egységnyi anyagot kaptak kézhez és 2 331 másolatot 
készítettünk számukra, 4 esetben írásban adtunk választ a kutatóknak. Az MTA 
Titkárságának 86 esetben adtunk felvilágosítást vagy kerestünk elő iratot és 71 másolatot 
készítettünk. Nyugdíj-igazoláshoz 3 esetben kerestünk anyagot. 

2004-ben is járt a Levéltárban szakfelügyelő. Jelentésében, amelyet a levéltár 
fenntartójának is elküldött, kifejtette, hogy a levéltári raktárak területén jelentős javulást 
történt, de a személyi feltételek számbavételénél hangsúlyozta, hogy létszámbővítés 




