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Bevezető
Irányítás, menedzsment
A könyvtár működését meghatározó szabályzatok és szervezeti változások

2018 júniusában Monok István újabb öt évre kapott főigazgatói megbízatást Lovász László elnök úrtól. Ja-
kócs Tamás gazdasági igazgató kinevezése december végén lejárt, Jakócs Tamás nyugdíjba vonulása okán nem 
pályázhatott újabb ciklusra. Szeptember hónapban a gazdasági igazgatói pályázat sikertelenül zárult, Lovász 
László elnök úr Baráth Esztert bízta meg az újabb pályázat eredményes lebonyolításáig a gazdasági vezetői 
feladatokkal. 

2018 folyamán az Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Programot működtetető osz-
tály, az EISZ Titkárság közvetlenül főigazgatói irányítás alá került, majd 2019. január 1-én EISZ 
Igazgatóságként folytatja működését, vezetője Urbán Katalin igazgató. Az MTA Könyvtár és In-
formációs Központ mindenkori főigazgatója egyben az EISZ Programtanács elnöke, a közbe-
szerzési szerződésekért felelőse, így az operatív munka egyszerűsödik és rugalmasabbá válik. 
A Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítási javaslatát megküldtük az MTA Titkárság Jogi 
és Igazgatási Főosztályának. 

Az Európai Uniós 2016/679–es számú Általános Adatvédelmi Szabályzatnak megfelelően (GDPR) átala-
kítottuk a könyvtári beiratkozás menetét, belső szabályzatokat és tájékoztatókat készítettünk az adatvédelmi 
előírásoknak megfelelően.

Az idei belső ellenőri munka vizsgálati tárgya az MTA KIK integrált kockázatkezelési rendszerének ellenőr-
zése, illetve az intézményi informatikai rendszer szabályszerűségi ellenőrzése volt. 

A Könyvtár sikeresen zárta a 2014–2018 időszakra vonatkozó startégiáját. Jelentősen elő-
re léptünk az akadémiai vagyon digitalizálásában, 2018 végén 107 944 digitális fájl volt elér-
hető a Könyvtár repozitóriumában. A szisztematikus retrospektív konverziónak köszönhető-
en jelenleg 94,8%-os a cédulakatalógus elektronikus feldolgozottsága és visszakereshetősége. 
A magyar tudomány információ és tudománymetriai központjává vált a könyvtár, bevezettük az Open Journal 
System-et, amely az innovatív és nyilvános tudományos kutatások online megjelenítésére és tudásmegosztá-
sára szolgáló elektronikus rendszer. Az Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program 53 különböző 
adatbázis nemzeti licenc alapú beszerzését biztosítja 215 intézményben. A Magyar Tudományos Művek Tára 
sikeresen átállt az új szoftverre. 

A Könyvtár 2019–2023 időszakra vonatkozó stratégiáját az MTA Könyvtári Bizottsága 2018. december 4-ei, 
az MTA Elnöksége 2019. január 29-ei ülésén elfogadta. 

A Könyvtár vezetése az elkövetkezendő időszakra vonatkozó stratégiáját az alábbi négy pontban fogalmazta 
meg:

1. Az MTA KIK a magyar tudományos közösséget hatékonyan, jól szervezetten látja el információval, biz-
tosítva a tudományértékelési rendszer megfelelő működését.

2. Az MTA KIK az Akadémiai vagyon megőrzésével magyar tudományos nemzeti könyvtárrá válik.
3. Szolgáltatásaink fejlesztésével és állományunk gondozásával az MTA KIK a lehető legteljesebb hozzáfé-

rést biztosítja a Könyvtárban őrzött nemzeti kulturális örökségünkhöz, az Akadémia kincseihez.
4. Az MTA KIK tudományos arculatának kialakítása


