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3. Gyűjteményszervezés
3.1 Állományalakítás

Könyvtárunk állománya 2018-ban 7556 dokumentummal gyarapodott, melynek összes naplóértéke: 106 190 
638 Ft. Ebből a Keleti Gyűjtemény gyarapodása 931 rekord, a Kézirattáré 19 rekord és a Levéltáré 4 rekord.

A vétel aránya 2018-ban a tavalyi évhez hasonlóan alakult, bár a vétel 19%-ot tesz ki, értékben azonban a véte-
les gyarapodás összege az összes naplóérték felét teszi ki, amelynek összege a három-, Alephben nem rögzített 
elektronikus adatbázist és a Kézirattár részére vásárolt antik könyvet is beleszámítva: 54 293 609 forint. 

2018-ban is szeretnénk eleget tenni országos szakkönyvtárként vállalt feladatainknak a főgyűjtőkörünkbe tar-
tozó szakirodalom minél teljesebb körű gyarapításával. 

Az ajándékként beérkezett és állományba vett dokumentumok darabszáma a korábbi évek mutatóihoz ha-
sonlóan a teljes évi gyarapodás 41%-a, a csere útján beszerzett anyag: 22%, míg a kötelespéldányként érkezett 
dokumentumok száma 16%-ot tesz ki.

2018-ban 2089 db dokumentumot töröltünk az állományból összesen 321 386 Ft értékben.

3.1.1 Könyvek
Vétel
2018-ban az Akadémia állománygyarapítási céllal nyújtott támogatásának köszönhető-
en valamelyest növelni tudtuk a vételben beszerzett könyvek számát. Míg 2017-ben 686 kö-
tettel gyarapodott az állomány, melyek naplóértéke 15 146 567 Ft volt, 2018-ban is növeke-
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dő tendenciát mutat darab számra való tekintettel, 778 kötettel gyarapodott 15 012 498 forint 
naplóértékben. A megvásárolt könyvek: 4,37%-a hazai kiadvány volt, külföldről 634 kötetet szereztünk be 
14 477 399 Ft naplóértékben. 

A korábbi évekhez hasonlóan, az ODR támogatás terhére csak idegen nyelvű dokumentumot rendeltünk, de 
az elszámolás időpontjai alapján két ODR támogatás is 2018-ra esik.

A 2017. évi (és 2017. november 1-től 2018. április 30-ig tartó) ODR-támogatás terhére 82 db kötetet vettünk 
1 103 037 Ft értékben, míg a 2018. évi ODR támogatásra (ami 2018. július 1-től 2018. december 31-ig tartott) 
740 253 Ft volt. 

A vételben beszerzett kiadványok egy részét ezúttal is olvasóink javaslatait figyelembe véve szereztük be. A 
Keleti Gyűjtemény részére 97 db könyvet vásároltunk 2 081 006 Ft értékben

Csere
A korábbi évekhez hasonlóan nemzetközi cserepartnereink száma 2018-ban is csökkent: mindössze két új 
partnerrel tudtuk beindítani a cserét, nyolc korábbi partnerünk jelezte, hogy nem tud a továbbiakban eleget 
tenni a csere-megállapodásunknak. Jelenleg 68 ország 701 intézményével folytatunk kiadványcserét.

2018 során a nemzetközi csere keretében beérkező 841 könyv közül 800 tételt vettünk állományba 10 544 561 
Ft értékben. A Keleti Gyűjtemény nemzetközi csere révén történő gyarapodása 114 kötet volt, 1 509 291 Ft 
értékben.
trtnereinknek. 

Cserepartnereinktől 2018-ban is száznál több duplumlistát kaptunk válogatásra. Ezek közül 88 esetben tud-
tunk gyűjteményünkbe illő könyveket válogatni. Összesen 711 dokumentumot kértünk, az igényelt kötetek 
jelentős része be is érkezett könyvtárunkba.

Ajándék
A korábbi évek tendenciáját követve 2018-ban is sok esetben kapott a könyvtár ajándékba köteteket. Az ado-
mányozók közül külön említést érdemelnek az alábbiak:

• Dr. Korvin Gábor professzor, aki 2016-os nyugdíjazásáig a Keleti Gyűjtemény legfőbb támogatója volt, 
2018-ban is 115 db könyvet ajándékozott 866 980 Ft értékben.  

• Arnóth József, Svájcban élő minerológus 2018-ban mintegy 1000 kötettel ajándékozta meg könyvtárunkat. 
• William J. Mc Cormack, ír irodalomtörténész és költő, a Royal Irish Academy rendes, illetve a SZIMA 

tiszteletbeli tagja által felajánlott könyvek közül 2018-ban 379 darab került feldolgozásra.
• Vámos Éva hagyatékának egy része 2018 májusában került könyvtárunkba, mennyisége: 15 doboz 
• Sabine Solftól 10 doboz könyv érkezett
• Rathmanné Túry Máriától: 3 doboz könyvet és 
• a Bottlik-hagyatékból: 4 doboz könyvet kaptunk.
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Az MTA kutatóintézeteivel folytatott együttműködésnek köszönhetően 2018-ban is számos tudományos ki-
advány került könyvtárunk állományába, ezzel is hozzájárulva, hogy eleget tudjunk tenni vállalt kötelezettsé-
günknek, az Akadémia oltalma alatt publikált tudományos munkák teljesség igényével történő összegyűjtésé-
nek és megőrzésének.

Az akadémiai és köztestületi tagoktól 2018 novemberétől rendszeresen érkező tudományos monográfiák és 
egyéb kötetek is hiánypótló jelentőségűek.
Hasonlóan zökkenőmentes volt az MTA Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottsága által támo-
gatott kiadványok beszolgáltatása. 2018-ban 19 könyv és 1 DVD érkezett ebből a forrásból, 
66 170 Ft értékben. 

Kötelespéldány
Az elmúlt évben is éltünk válogatási jogunkkal és heti rendszerességgel részt vettünk az OSZK kötelespél-
dány-válogatásán, bejelölve a gyűjtőkörünknek megfelelő kiadványokat. Állományunk 2018-ban 1136 kötettel 
gyarapodott ebből a forrásból, 3 758 154 Ft naplóértékben.

3.1.2 Folyóiratok
2018-ban 6373 folyóiratfüzetet érkeztettünk, 2208 folyóiratkötetet vettünk állományba 
(60 509 473 Ft értékben) és 31 új folyóiratot dolgoztunk fel.

A gyarapodás módja szerinti megoszlás ebben az évben is a tavalyihoz hasonlóan alakult. Az állományba vett 
folyóiratok 39 %-a cserepartnereinktől érkezett, míg a vételben beszerzett folyóiratok a gyarapodás 30 %-át, 
az ajándékként érkezettek pedig 23 %-át tették ki. A kötelespéldányként kapott és az MTA Könyv- és Folyó-
irat-kiadó Bizottsága által támogatott tételek aránya idén 3,5 illetve 4,5 %-a volt a teljes folyóiratgyarapodás-
nak. 

Vétel
2018-ban naplózott folyóirat kötetek 30 %-át (668 egység, 38 367 438 Ft értékben) vétel útján szereztük be, 
érték alapján ez az éves folyóirat-gyarapodás 63 %-a volt. 
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A 2015-ben két évre kötött szállítói szerződésünk a csehországi Suwecóval 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 db. Ezek a főgyűjtőkörbe tartozó legfontosabb periodikák – az EISZ 
keretében előfizetett adatbázisokon keresztül azonban kb. 35 000 teljes szövegű elektronikus laphoz férhetnek 
hozzá olvasóink.

A hazai vételes folyóiratokat néhány kivételtől eltekintve ezúttal is a Magyar Postánál, illetve a Könyvtárellá-
tónál fizettük elő. 

Csere
Az év folyamán 1781 hazai nyomtatott folyóiratfüzetet küldtünk ki partnereinknek. Online elérést 101 part-
nerünk igényelt, közülük 21 kért az online mellett nyomtatott Akadémiai folyóiratokat is. 

Ajándék
2018-ban 597 folyóiratkötetet kaptunk ajándékként 5 385 520 Ft naplóértékben. Hazai forrásból 462 kötet 
érkezett 4 048 370 Ft értékben, külföldről 135 kötet, 1 337 150 Ft értékben. Az ajándékok a korábbi évekhez 
hasonlóan kiadóktól, szerkesztőségektől, magánszemélyektől, hagyatékokból, külföldi intézményektől, vala-
mint a Nemzeti Kulturális Alaptól érkeztek.

Kötelespéldány
Éppúgy, mint a könyvek esetében, a folyóiratok beszerzése terén is fontos tényező maradt a kötelespéldány. 
2018-ban 75 folyóiratkötet került állományba a szolgáltatásnak köszönhetően, összértékük 679 710 forintot 
tett ki.

Duplum- és fölöspéldány felajánlás
Duplum- és fölöspéldányainkból (könyv- és folyóirat) tavaly 24 könyvtár válogatott, összesen 439 kötet talált 
gazdára az alábbi táblázatban foglaltak szerint:

Intézmény Város Db
BGE Külkereskedelmi Kar Könyvtára Budapest 4
Budapest Főváros Levéltára Budapest 1
Dél-Pesti Centrumkorház Könyvtára Budapest 1
Dunatáj Közalapítvány Budapest 6
ELTE Angol-Amerikai Intézet Könyvtára Budapest 12
ELTE BTK Román Tanszék Budapest 9
ELTE BTK Szakmódszertani Központ Budapest 21
ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Könyvtára Budapest 4
Iparművészeti Múzeum Budapest 1
Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat: Földtani Szakkönyvtár Budapest 4
Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár Budapest 28
Magyar Művészeti Akadémia Budapest 28
MNM Balassa Múzeum Esztergom 5
MTA BTK Budapest 25
MTA BTK Irodalomtudományi Intézet Budapest 20
Néprajzi Múzeum Könyvtára Budapest 2



20

Intézmény Város Db
Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem- Közép-európai Tanulmá-
nyok Kar

Nyitra/Szlovákia 50

Petőfi Irodalmi Múzeum Budapest 86
PPKE Jogi Kar Könyvtár Budapest 21
Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium Budakeszi 16
Savaria Múzeum, Központi Könyvtár Szombathely 1
Tudománytörténet és Egészségtudományi Intézet Budapest 66
XXI. kerületi Széchenyi István Általános Iskola Budapest 6
Zeneakadémia Népzenei Tanszék Budapest 22
Összesen: 439

3.1.3 Elektronikus tartalmak
2018-ban az alábbi adatbázisok hozzáférését fizettük elő az EISZ program keretében:
• ADT
• Az Akadémiai Kiadó Folyóiratcsomag 
• Az Akadémiai Kiadó szótárcsomag
• Cambridge University Press Journals
• Clarivate Analytics/ThomsonReuters – InCites
• Clarivate Analytics/Thomson Reuters – Journal and Highly Cited Data
• Clarivate Analytics/Thomson Reuters – Web of Science
• de Gruyter Journals Social Sciences and Humanities Package
• EBSCO – Academic Search Complete
• EBSCO-The Philosopher’s Index with Full Text
• Elsevier-ScienceDirect + Scopus
• Elsevier-SciVal
• Gale / Literary Sources
• JSTOR Essential Collection
• L’Harmattan Digitális Adatbázis
• Oxford University Press (OUP) Journals Humanities
• Project MUSE
• Science Magazine
• Springer Nature - Springerünk + Nature
• TINTA SzóTudásTár
• Typotex – Interkönyv

Az EISZ-programon kívül pedig az alábbi adatbázisokhoz biztosítottunk hozzáférést:
• Brill’s New Pauly: Encyclopedia of the Ancient World (BNP)
• Encyclopaedia Britannica (EB)
• Gale Virtual Reference Library
• Encyclopaedia of Islam
• Index Islamicus
• Kritisches Lexikon zur deutschsprachigen Gegenwartsliteratur (KLG)
• Kritisches Lexikon zur fremdsprachigen Gegenwartsliteratur (KLfG)
• Oxford English Dictionary Online (OED)
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• Western travellers in the Islamic World Online
• World Biographical Information System Online (WBIS)

A korábbi évek gyakorlatát követve 2018 folyamán is számos adatbázishoz kértünk 30–60 napos próbahoz-
záférést. A tesztelt adatbázisok:
• Loeb Classical Library
• Bibliotheca Teubneriana Latina (BTL)
• Thesaurus Linguae Latinae (TLL) online adatbázisa
• ProQuest Periodicals Archive Online archívuma
• Szaktárs: öt magyar kiadó portfóliójával: Osiris Kiadó, L’Harmattan Kiadó, Szaktudás  
 Kiadó Ház, Kronosz Kiadó, Mentor Kiadó, 
• Central and Eastern European Online Library (CEEOL) folyóiratgyűjtemény
• L’Année Philologique
• Taiwan Literature Series 
• Journal of National Essence 
• Newspapers Full-text Database 
• Ancient Texts of Food and Drink 

A kutatók és olvasók körében 2018-ban is népszerűek voltak ezek a tesztidőszakok. Ilyen időszakban a kutatási 
területeiket érintő friss szakirodalmat épp úgy keresik, mint amilyen szívesen kipróbálják a témájuktól távolabb 
eső-, de újdonságként felkínált adatbázisokat. 

3.1.4 Különgyűjtemények gyarapodása

Keleti Gyűjtemény
A Keleti Gyűjtemény ORI adatbázisába a Gyűjteményszervezési Osztály és a Keleti Gyűjtemény közösen 
931 tételt leltározott be. Ebből könyv 664, folyóirat 266, CD 1. Az ajándék, csere, illetve vétel útján beérkezett 
könyvek, ill. folyóiratok becsült értéke: 14 604 463 Ft. Dr. Korvin Gábor professzor 2018-ben is adománya-
ival gyarapította a Gyűjteményt: 115 könyvet ajándékozott 866 980 Ft értékben. A vétel útján beszerzett 
dokumentumok összesen: 175 db, 6 516 986 Ft értékben, ebből 97db könyv 2 081 006 Ft, folyóirat: 78 db 4 
435 980 Ft értékben.  Kötelespéldányként 57 mű érkezett 191 502 Ft értékben. A tajvani National Central 
Library, Center for Chinese Studies-szal kötött megállapodás keretében 210 általunk válogatott, leginkább az 
Academia Sinica kiadásában megjelent tudományos művet kaptunk ajándékba. 
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Az alábbi, a beszerzés módja szerinti megoszlást ábrázoló diagramon látható, hogy a gyarapodás ezúttal is 
nagyrészt adományozóinknak köszönhető. Hazai adományozóktól 264 kötetet, míg külföldről 171 kötetet 
kapott a különgyűjtemény.  
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Kézirattár
Ajándék
• Bazsonyi Arany (1928–2011) festőművész kéziratos hagyatékrésze. (Ajándékozó: Hubert Ildikó)
• Burján-Gál Emil: Leonardo Pisano számai. (Ajándékozó: Burján-Gál Emil)
• Czigány Magda: Szigetmagyarország. (Ajándékozó: Téglási Ágnes)
• Czuczor Huba feljegyzése Czuczor Gergely kufsteinei raboskodásával kapcsolatban. (Ajándékozó: Vékás 

Lajos)
• Gábor Andor szakszervezeti tagsági könyve. (Ajándékozó: Gombó Pál Gábor)
• Janzsó Miklós: Mérnöki pályám a szocializmus időszakában című dolgozata (Ajándékozó: Dr. Janzsó Jó-

zsef )
• Katona Ferenc levélváltása Király Istvánnal, valamint Király István Köpeczi Bélának írott levele. (Ajándé-

kozó: Katona Ferenc)
• Krasznai Szomor Péter: Minőségtan című munkája. (Ajándékozó: Krasznai Szomor Péter)
• A Nemzeti Casino kiküldöttségének munkájáról szóló beszámoló (Pest, 1832. január 18.) (Ajándékozó: 

Gyuricza Andrea)
• Orgován Kinga doktori (PhD) értekezése Nagy Imre László művészetéről. (Ajándékozó: Ferch Magda)
• Orvostudományi kéziratok Karasszon Dénes hagyatékából. (Ajándékozó: MTA KIK)
• Radnóti Miklósné digitális fényképei. (Ajándékozó: Salamon István)
• Radnóti Miklósné személyi iratai, francia nyelvű versmásolatai, Radnóti Miklósnénak szóló levelek. (Aján-

dékozó: Központi Antikvárium)
• Réz Pál Tóth Péternek írott levelei (15 db), Gál István, Rózsa Béla és Dévényi Iván levélváltása (36 db), 

Nagy Miklós fényképe (1 db). (Ajándékozó: Tóth Péter)
• R. Várkonyi Ágnes hagyatékrésze. (Ajándékozó: ELTE Közép- és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék)
• Udvarev Ivanov Iván gyászjelentése. (Ajándékozó: Bolgár Országos Önkormányzat)
• Pléh Csaba akadémikus digitalizáltatta Pataki Ferenc Nemzet és baloldal című előadásának magnókazet-

táját (Ms 6465/19), és a Kézirattárnak ajándékozta.

Belső gyarapodás
Szalay Dezsőtől, a TMB egykori munkatársától átvettünk 17 db, korábban honosított disszertációt.

Vásárlás
• Pareus, David: Irenicum, sive de unione et synodo Evangelicorum, és további 4 db mű. – Heidelberg stb.: 

1615–1619.
• Az előtáblán supralibros: GEORG. RAKOCI / 1619 (= I. Rákóczi György fejedelem, 1593-1648), ill. más, 

későbbi magyar tulajdonosok bejegyzéseivel.
• Központi Antikvárium 147. árverésének 131. tétele. 2018. június 1. Ára: 550 000 Ft
• Jelzete: RM IV 1078/koll. 1–5.
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3.2 Feldolgozás
A 2018. év az állományrevízió előkészítésének és a Lukács Archívum hagyatéki könyvanyagának feldolgozása 
jegyében telt. Folyamatos egyeztetések zajlottak a Gyűjteményszervezés, az Olvasószolgálat és a Szakinfor-
matikai osztály között, a leltári előkészületek, a leltározó eszköz és a próbaleltár kapcsán. A márciusban zajló 
próbaleltárban osztályunk 4 munkatársa vett részt. Az olvasószolgálattól érkező, vonalkódozás során előkerülő 
köteteket folyamatosan ellenőriztük, javítottuk.

A szakértői (Zászkaliczky Borbála – OGYK, Nagyné Tari Emese – SZTE) vélemények és a főigazgató úr 
javaslatai alapján felülvizsgáltuk és optimalizáltuk a munkafolyamatainkat. 

Kézirattár
Kézirat
Befejeződött Kardos Lajos (1899–1985) pszichológus, Pataki Ferenc (1928–2015) szociálpszichológus, aka-
démiai alelnök, Ferenczy Endre (1912–1990) ókortörténész, Paczka Ferenc (1856–1925) festőművész hagya-
tékának feldolgozása. 

Befejeződött Berlász Jenő, Bodnár György, Budenz József, Gunda Béla, Jekelfalussy Zoltán, Pröhle Vilmos 
(1871–1946) orientalista hagyatékrészeinek feldolgozása. Befejeződött Arany János ajándékként visszakapott 
akadémiai iratainak katalogizálása (K 795/1–56), Beke Ödön Musits Jenőnek küldött leveleinek, Domokos 
Mátyás és Tóth Péter levelezésének, Karasszon Dénes orvosi tárgyú kéziratainak feldolgozása. 

Befejeződött a Gyarmati Fannit ábrázoló fényképek, valamint Gyarmati Fanni leveleinek és más dokumentu-
mainak feldolgozása.

Elkezdődött R. Várkonyi Ágnes (1928–2014) történész és Ligeti Lajos (1902–1987) orientalista hagyatékának 
feldolgozása.

Illyés Gyula hagyatékát nehezen áttekinthető segédletekkel kaptuk meg az Illyés Archívumból 2013-ban. A 
raktári kiszolgálás és egyéb munkái mellett Horányi Károly folyamatosan végzi a nyilvántartás egységesítését. 
A korábbi nyilvántartásokkal 20 doboz anyagát vetette össze tételesen.

Összesen: 5097 dokumentumról 1640 rekord készült
Feldolgoztunk 61 disszertációt.

Régikönyv
Az év során 1359 db régi könyvről összesen 1837 rekord készült. Ezek túlnyomó többsége korábban retrokon-
vertált rekord, amelyek autopszia alapján lettek javítva és kiegészítve.
Folytatódott az Ant. jelzetű állomány nyomtatott katalógusának előkészítése. Ebben jelenleg több mint 500 db 
1500–1550 közötti nyomtatvány van leírva az Aleph-rekordoknál részletesebben (sormetszetekkel, fingerprin-
tekkel stb.). Terjedelme jelenleg 463 A4 méretű oldal.

Az év első felében állományrendező munkát végeztünk az RM II-ben, novembertől pedig elkezdtük e munkát 
az RM III-ban. Készültek új rekordok is, a többi a retrokonverziós rekordok javítása és kiegészítése. Emellett a 
MEDEA által retrokonverzióval bevitt 16. századi rekordok behasonlítása után a raktárunkban nem azonosít-
ható és Törökbálintról bekért példányokat állományba vettük. Ezt a munkát idén is folytatni fogjuk. 
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Szabó Ádám fiatal kutatónak az alapító Telekiek könyvtárát rekonstruáló, feldolgozó munkája
Az Akadémiai Könyvtár alapító állományának számszerű adatai

Teleki József (a koronaőr) könyvkatalógusai: mű kötet
Teleki-bélyegzővel ellátott 860 1272
Le nem bélyegzett 452 568
A könyvtár mai állományából hiányzó 432 397

Teleki László idejében készült katalógusok: mű kötet
Teleki-bélyegzővel ellátott 5623 10265
Le nem bélyegzett 3191 4561
A könyvtár mai állományából hiányzó 4308 8502

A könyvtár teljes könyvállományában összesen 16 237 olyan kötet található, amelyekben szerepel a Teleki-bé-
lyegző; ezek többsége (5693 mű 10 235 kötetben) a törökbálinti raktár régi szakrend szerint elhelyezett állo-
mányának részét képezi.

A listákon külön tételként szerepel továbbá 127 kolligátum, amelyek a mai állományban jórészt szétdarabolva 
találhatóak meg.

A több kötetből álló sorozatoknál sokszor tapasztalható eltérés a listákon szereplő és a mai kötetszám között. 
Ha a korábbiakhoz még többletként hozzászámoljuk azokat az eseteket, ahol az előbbi a nagyobb (vagyis azóta 
összefűzték a külön darabokat, egyes részekből kifelejtették a bélyegzőt, esetleg elkallódtak példányok), akkor 
további 874 kötettel növelhető az állomány.

A számszerű felmérés végleges eredménye 31 266 kötet, ami tehát az alapító gyűjtemény lehetőségek szerint 
teljesen felmért állományát jelenti.

3.2.1 Könyvek és folyóiratok feldolgozása
A feldolgozás munkafolyamatának összesített adatai szerint 2018-ban 27 152 új bibliográfiai rekorddal és 
6896 új Authority rekorddal bővült a katalógus. 62 831 esetben történt kézi időszerűsítés a rekordokon. 46 415 
új példányt hoztunk létre az év során intézményileg.

Külső feldolgozói segítséggel 5386 db új retrospektív rekord, a szláv anyag selejtezése révén 3112 db rekord, a 
Lukács Archívum hagyatéki könyvállomány feldolgozása során 2553 rekord készült. 

Folyóirat feldolgozásban főként a korábbi rekordok javítása zajlott, és 59 új rekord jött létre.

A Tájékoztatási és Olvasószolgálati Osztály munkatársai rekatalogizálás keretében az év során 263 új rekordot 
hoztak létre és 3193 rekordot módosítottak az online katalógusban.

A Keleti Gyűjtemény 388 művet (456 db, authority 523) rekatalogizált autopsziával és tartalmi feltárással. 
Ugyanezen időszak alatt a Keleti Gyűjteményben komplex módon (címleírás, ETO, tárgyszavazás) feldolgoz-
tak 1254 művet (1275db).
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3.2.2 Speciális dokumentumok feldolgozása
Keleti Gyűjtemény
Az év folyamán a megjelent nyomtatott perzsa kéziratkatalógus alapján megtörtént az on-line rekordok ak-
tualizálása. A teheráni Special Library of the Ministry of Foreign Affairs-el kötött megállapodás alapján a 
megjelent könyvet júliusban elküldtük Teheránba, ahol az angol nyelvű katalógus perzsa fordításán jelenleg is 
dolgoznak. 

A Kaufmann-gyűjtemény kéziratainak 2016-ban kezdődött on-line katalogizálása júniusban befejeződött.  A 
munkát külső, hebraista szakértő végezte, s ezzel elkészült mind a 601 kézirat leírása, a kolligátumokkal együtt.

A digitalizálással párhuzamosan folyik a kéziratok feltöltése a REAL-ba. 2018-ban 214 tibeti és 48 török ke-
rült metaadatolva az adatbázisba. A török állományi rész esetében ezzel párhuzamosan megtörtént a korábban 
felvitt kéziratok metadataiban használt átírás racionalizálása és egy egyszerűsített török átírásnak való megfe-
leltetése, amelynek célja a keresés megkönnyítése és a félreérthető olvasatok elkerülése volt.

3.2.3 Lukács Archívum (LAK)
A Lukács Archívum hagyatéki könyvanyaga közel 8000 mű (kb. 10 000 kötet). Az állomány egy részét koráb-
ban már feldolgozták, de ezek a rekordok is javításra, aktualizálásra szorulnak. Az év során leírásra kerültek a 
korábban még kézbe nem vett kötetek, és megkezdődött a meglévő rekordok javítása is. Jelenleg további közel 
3500 rekord vár ellenőrzésre. Megkezdtük a tervezett kötet előkészítését is. 

A rekordok elkészítésében és javításában állandó jelleggel 2 fő vesz részt és további néhány fő feldolgozó 
időszakosan segítette a munkát. A szükséges oldalak szkennelését a Szakinformatikai osztály egy munkatársa 
végzi.

A kötetekben lévő kéziratokat és egyéb iratokat (pl. meghívó, vontjegy, régi német pénz, stb.) külön gyűjtjük, 
jelenleg 2 doboznyi mennyiség, és a feldolgozás végeztével átadjuk a Kézirattárnak.

A LAK folyóiratok számbavétele a főbb bibliográfiai és állomány adatokkal is megkezdődött.

A Lukács Archívum személyi változásainak eredményeképpen a leltárkönyvekkel kapcsolatos feladatokat 
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Gyuricza Andrea, távollétében Budai Petra látja el. 

Lukács György könyvtárának feldolgozást 2018. február 15-e és június 30-a között Jaksa Józsefné segítette. 
Jaksa Józsefné és Székely Mária munkája eredményeként 920/523 Aleph-rekord illetve javítása készült el.

Lukács György kéziratos hagyatékát 2018. március 20-án a Kézirattár munkatársai beszállították a Kézirattár-
ba, hogy digitalizálás és feldolgozás megkezdődhessen.

Mázi Béla 2018 novemberétől rendezte Lukács György nagyobb műveinek kéziratait (185 dossziét), beszámo-
zott 48 doboznyi kéziratot, azaz 547 tételt.

Mázi Béla és Ábrahám Zoltán 2018. január 15-től február 16-ig a Lukács Archívumban dolgozott. Befejezték 
Lukács György hagyatékának revízióját, mintegy 10 700 levelet néztek át. Az elvégzett munkáról jelentést 
írtak.

Horányi Károly és Láng Klára befejezte Lukács György teljes hagyatékának digitalizálását. 
A levelezésanyag 23 809 felvételéről 2177 PDF, illetve leírás (metaadat), a kéziratos anyag 43 977 felvételéről 
pedig 837 PDF, illetve leírás (metaadat) készült, vagyis összesen a 67 786 felvételből 3014 PDF került külön 
leírással a REAL-MS-be. A kollekciók elnevezése: Lukács György levelezés – levelek esetén, Lukács György 
– az egyéb kéziratok esetén.

Lukács György lakásából azokat az idegen hagyatékokat (66 doboznyi anyag), amelyekről nincs ajándékozási 
nyilatkozat, nem tudni, hogy milyen körülmények között kerültek oda zároltuk, míg nem tisztázódik az aján-
dékozás ténye.

A feldolgozás folyamatossága érdekében 2018. június 1-jétől megváltozott a LAK munkarendje. Lukács 
György könyvtári és kéziratos hagyatéka az MTA KIK-ben lett kutatható: a kéziratok a Kézirattár olvasó-
termében, a könyvek a könyvtár nagy olvasótermében. Az egykor Lukács által bérelt lakás a felújítási munkák 
kezdetéig továbbra is látogatható előzetes bejelentkezés alapján.

Az örökösök, Jánossy András és Jánossy István visszakérték Lukács György feleségének, Bortstieber Gert-
rudnak a hagyatékát. A Jánossy család részéről Székely Mária, a Kézirattár részéről Krähling Edit végezte a 
tételes átadás-átvételt. A hagyatékról korábban kockás papíron, kézzel írott listához képest hiányzik 4 tétel, a 
„gyarapodás” pedig, aminek semmi nyoma nem volt a listán, 9 oldalnyi. A hagyatékot 2018. november 27-én a 
Jánossy fivérek átvették és elszállították.

2018. december 18-án Mosóczy Zoltán, Lukács György jogörököse és Jánossy Anna, Bortstieber Gertrúd 
unokája látogatást tett Lukács György egykori lakásában. Megelégedéssel nyugtázták, hogy a sajtóban megje-
lent hírekkel ellentétben Lukács György könyvtárának és kéziratainak feldolgozása jó ütemben halad, a lakás, 
a bútorok épségben vannak.

3.2.4 Leltári előkészületek 
Az év során az állományrevízió előkészítéseként ellenőriztük az őrjegykatalógusunkat, hogy mely tételek nem 
szerepelnek még az elektronikus katalógusban. A mintegy 350 fióknyi őrjegy ellenőrzése során több mint 20 
000 cédula került kiemelésre feldolgozás céljából, és további majdnem 30 000 cédula pecsételés miatt. 

A megbízási szerződéssel foglalkoztatottak 8316 cédulát dolgoztak fel.
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A valamilyen megjegyzéssel, pecséttel ellátott (hiány, elveszett, törölt, selejtezve, stb.) cédulák kigyűjtése és rak-
tári ellenőrzése az Olvasószolgálat segítségével megtörtént, a tévesen hiányként megjelölt tételek feldolgozásra 
kerülnek.

3.2.5 Repozitóriumi tételek feldolgozása
2018-ban a Gyűjteményszervezési Osztály két munkatársa vett részt a könyvtár REAL repozitóriumának 
építésében, az év során összesen 843 tételt ellenőriztek.

3.2.6 Retrospektív konverzió
Az MTA Irodalomtudományi Intézetével kötött megállapodás keretében a Kézirattár négy munkatársa mun-
kaidőn kívül, külön díjazásért bevitte az Aleph-be Sáfrán Györgyi Arany János-gyűjtemény. Petőfi Sándor – 
Szendrey Júlia kéziratok (K 501 – 527, K 531) című katalógusát. Összesen 2000 rekord készült el.

4. Olvasószolgálat és tájékoztatás
2018. május 25-én lépett érvénybe az EU 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelete (General Data 
Protection Regulation, röviden: GDPR), amely jelentősen megváltoztatta és megszigorította a személyes ada-
tok kezelésének és tárolásának szabályait mind a hagyományos, mind az elektronikus nyilvántartások terén. 
Emiatt módosítani – és részben bővíteni – kellett a könyvtárhasználók regisztrációja során megadandó adatok 
körét, ezek rögzítését és tárolását az ALEPH kölcsönzési moduljában, továbbá az aláírt beiratkozási nyilat-
kozatok kezelését. Emellett fontos volt az olvasók szóbeli és írásbeli tájékoztatása a változásokról, az adatke-
zeléssel kapcsolatos jogaikról. Az átállást hosszú és alapos előkészítő munka előzte meg, így néhány hét után 
már gördülékenyen végeztük az adategyeztetést, beiratást. Május 25-étől a napi és az 5 alkalomra érvényes 
látogatójegyet váltó olvasók adatait is a kölcsönzési modulban rögzítjük, ezzel egységessé vált a nyilvántartás.

2018. január 1-jétől a törzsgyűjteménybe tartozó, raktárból kért könyvek olvasótermi helyben használatát (ol-
vasótermi kölcsönzés) az Aleph kölcsönzési moduljában az erre dedikált munkaállomáson kölcsönzési tranz-
akcióként regisztráljuk. 

A Tájékoztatási és Olvasószolgálati Osztály 2018-ban a Szakinformatikával együttműködve dolgozott az on-
line raktári kérésindítási szolgáltatás kialakításán. Könyvek esetében ennek technikai feltételei már adottak, a 
munkafolyamatok tesztelése nagyrészt megtörtént. Az új szolgáltatást a könyvtári metakereső (ExLibris: Pri-
mo) új verziójának bevezetésével együtt kívánjuk elindítani, ez utóbbi tesztelése az év végéig nem fejeződött be.

Az MTA Kutatási Infrastruktúra-fejlesztés című pályázaton elnyert támogatással 2018-ban további dokumen-
tumok digitalizálására kerülhetett sor: az Arcanum Adatbázis Kft-vel kötött szerződés eredményeképpen 23 
folyóiratcímből 1304 kötet, 1950 előtt publikált könyvekből 653 kötet, összesen 342 792 oldalnyi digitalizált 
tudományos szakirodalom került be a Könyvtár repozitóriumába. A digitalizálással kapcsolatos szervezési és 
adminisztratív feladatokat továbbra is a Folyóirat Csoport látta el. 

A június 23-án immár harmadik alkalommal megrendezett Múzeumok Éjszakája program előkészítésében és 
lebonyolításában a Tájékoztatási és Olvasószolgálati Osztály 12 munkatársa vett részt. A rendezvény témája 
gróf Széchenyi István, a Nemzeti Casino és annak egykori könyvtára volt, tudományos igényű és könnyedebb, 
játékos programokkal. 

Könyvtárunkban a nyári szünet július 8-ától augusztus 12-éig tartott. Az Országos Idegennyelvű Könyvtárral 


