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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 
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egyeztetve ismét biztosítottuk egymás olvasói számára a kedvezményes beiratkozást a nyári zárva tartás idejé-
re. A Könyvtár idén is bemutatta szolgáltatásait a szeptember 11-én az ELTE Trefort kerti tömbjében meg-
rendezett X. Könyvtári Napon. A standunknál 32 fő iratkozott be vagy hosszabbította meg kedvezményesen 
olvasójegyét. 

4.1 Olvasóforgalom, kölcsönzés
2018-ban a Könyvtár regisztrált használóinak száma 2517 fő volt (2017-ben 3082); közü-lük a könyvtárat 
aktívan használók száma 2304 (2017-ben 2620). Az év során 483 új beiratkozót regisztráltunk (2017-ben 482 
főt), 155 napi olvasójegyet, és 106 db öt alkalomra szóló látogatójegyet állítottunk ki. A beiratkozási díjakból 
származó éves nettó bevétel 2 055 000 Ft volt (2017-ben 2 227 000 Ft). 

A központi olvasótermet olvasóink 13 940 alkalommal vették igénybe (2017-ben: 17 193 alkalom). Papír 
alapon vezetett statisztikánk szerint olvasóink az év során 9915 könyvet kölcsönöztek otthoni használatra 
(2017-ben 13 112 db). Az Aleph kölcsönzési moduljában regisztrált kölcsönzések száma 7660, azaz 77%-a a 
korábbi számítási mód szerinti mennyiségnek. A hosszabbítások mindkét módszernél új kölcsönzési alkalom-
nak számítanak, az országos adatszolgáltatási szabályoknak megfelelően.

A helyben kölcsönzések száma (raktári kérés olvasótermi használatra) a könyvolvasó-
ban és a folyóirattárban 42 434 volt (2017-ben 51 960). Ebből könyvek: 21 782 db, folyóiratok: 
20 652 db. Az Aleph kölcsönzési moduljában olvasótermi kölcsönzésre kiadott könyvek száma 16 511, azaz 
76%-a a manuálisan számolt mennyiségnek. A hosszabb ideig félretett dokumentumok lejárati határideje 2 
hetente automatikusan hosszabbításra kerül, így regisztráljuk a többszöri használatot. Habár így a használati 
alkalmak pontos száma nem állapítható meg, a dokumentum-forgalomról megközelítően jó kép adható.

2019-től megszüntetjük a papír alapú statisztika készítését a könyvek forgalmáról; a két számítási mód közötti 
eltérés mértékét a fenti egybevetés szemlélteti. A számítógépes nyilvántartásból a helyben olvasásra vagy köl-
csönzésre kért könyvek tudományterületi megoszlása nem állapítható meg, viszont minden egyes kötet pél-
dányrekordja tartalmazza a használatok számát, ami jelentős segítséget nyújthat a gyűjtemény fejlesztésében. 

Mikrofilmeket 135 alkalommal, CD-t, DVD-t 20 alkalommal használtak olvasótermünkben. A szabadpolcon 
található könyveket, folyóiratokat becslésen alapuló statisztikánk szerint kb. 12 900 alkalommal vették kézbe. 
Az online katalóguson keresztül olvasóink 2427 előjegyzést illetve előkészítést kértek, (2017-ben: 2012); a 
honlapon elérhető folyóirat-előkészítési űrlapon és e-mailben további kb. 400 kérés érkezett.

A használók tudományos fokozat és foglalkozás szerinti megoszlása
Könyvolvasó Folyóiratolvasó

MTA rendes és levelező tagja 0,9% 1,1%
Egyetemi tanár, tudományok doktora, kandidátus, PhD 35,8% 24,5%
Egyetemi oktató 2,8% 43,7%
Tudományos kutató, PhD hallgató 14,3% 7,7%
Nem főfoglalkozású kutató 16,2% 17,5%
Egyetemi hallgató 23,0% 3,8%
Egyéb 7,1% 1,7%
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Az állomány használatának megoszlása tudományterületek szerint (%)

A Kézirattárban 250 olvasó 1330 alkalommal 109 812 db dokumentumot használt.

A Lukács Archívumban 14 kutató 27 alkalommal dolgozott, 12 fő kapott szakmai-filológiai segítséget, szken-
nelt anyagokat és 32 látogató volt egyéb céllal.

A Keleti Gyűjtemény olvasótermét olvasóink 6783 alkalommal vették igénybe és 20 414 könyvet, folyóiratot, il-
letve kéziratot tanulmányoztak, 582 művet kölcsönöztek. Az olvasók többsége felsőbb évfolyamos egyetemista 
és PhD hallgató volt, de a Gyűjtemény rendszeres olvasói között nagy számban találhatók egyetemi oktatók, 
valamint az MTA tagjai és doktorai is. Külföldről nemcsak levélben fordultak hozzánk unikális kéziratainkkal 
kapcsolatos kérésekkel, hanem gyakran személyesen is a Gyűjteményben kutattak külföldi tudósok a világ 
minden tájáról.
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4.2 Tájékoztatás
A Tájékoztatási és Olvasószolgálati Osztály személyesen, telefonon, és írásban is nyújt tájékoztatást olvasóinak 
és az érdeklődőknek. 2018-ban a könyvtár illetve a könyvtári rendszer használatával kapcsolatban mintegy 
ötezer alkalommal adtunk felvilágosítást, hosszabb keresést igénylő referensz kérdés kb. 2700 volt. Új külföldi 
szerzeményeinkről 7 listát tettünk közzé; három ízben ajánló is készült ezekből, ami hírlevelünk Könyvespolc 
rovatában olvasható.

Az MTMT adatbázisában készül a 2010 előtt elhunyt akadémikusok bibliográfiája (MTMT központi kezelé-
sű szerzők – Akadémikus Bibliográfia). 2018-ban 1132 publikáció rekordja került be az adatbázisba. 

Wordpress platformon szerkesztett hírlevelünknek (https://hirlevel.mtak.hu/) 179 felirat-
kozott (e-mail vagy blogkövetés) követője volt 2018 végén, de ennél nagyságrendekkel töb-
ben látták ez évi 76 bejegyzésünket, hiszen a hírlevél szabadon hozzáférhető blogként üzemel. 
A megtekintések száma így összesen 3326 volt (2017-ben 2890 alkalom). Hírlevelünk a Facebook oldalunkra 
és a Twitter-feedünkbe is továbbítja a híreket, tehát mivel az érdeklődők többsége a közösségi oldalak felől látja 
ezeket a bejegyzéseket, a ténylegesen elért felhasználók száma ennél jóval magasabb.

Facebook oldalunkat az év végén 1848-an követték (2017-ben 1654), a megosztott 126 bejegyzés összesen 
86 561 megtekintést kapott. A Twitter-bejegyzések száma a Facebookéval megegyező (a két rendszer egymás 
tükreként üzemel), itt 551 követőnk volt az év végén, a megtekintések száma 26 145 (2017-ben 21 300).
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Facebook oldalunk követőinek 27,5 %-át a 25 és 44 év közötti korosztály teszi ki; képekkel illusztrált bejegy-
zéseink igen népszerűek, ezekre érkezik a legtöbb reakció. Mindez jól mutatja, hogy a jövőben milyen irányba 
érdemes fejlesztenünk közösségi oldalainkat.

A Minerva–könyvtári kisokos oldalt a szakreferensi tájékoztatás online platformjává szervezzük át, ezért a fo-
lyamatos átalakítások miatt az oldal forgalmát nem mérjük, míg az új portál el nem készül.

A Keleti Gyűjtemény munkatársai személyesen, telefonon, hagyományos és elektronikus levélben 1817 al-
kalommal adtak tájékoztatást az olvasóknak és a hozzájuk forduló hazai és külföldi érdeklődőknek. A Keleti 
Gyűjtemény továbbra is rendszeresen, tematikus bontásban, a honlapon teszi közzé új beszerzésű külföldi 
könyveit. 

4.3 Használóképzés, oktatás
A Tájékoztatási és Olvasószolgálati Osztály az év során 22 látogatói csoportot fogadott, összesen 640 főt 
(2017-ben 23 alkalom, 396 fő). 5 csoport egyetemi hallgatókból állt, ők kutatásmódszertani kurzusaik kere-
tében ismerkedtek a könyvtár használatával, szolgáltatásaival. 6 csoport érkezett középiskolákból, 6 általános 
iskolákból, továbbá 3 felnőtt csoportot fogadtunk. Az általános iskoláknak meghirdetett Határtalanul pályá-
zatban – az Arany János-bicentenárium apropóján – az egyik választható feladat intézményünk felkeresése 
volt, ez magyarázza az általános iskolák nagyobb érdeklődését. 

4.4 Könyvtárközi kölcsönzés
2018-ban közel kétszáz hazai könyvtárral álltunk könyvtárközi kapcsolatban. A hozzánk beérkezett kérések 
száma 1082 volt (2017-ben 936), ebből 470 kérés könyvekre, 612 folyóiratok-ra vonatkozott. Ezek 95,4%-át, 
azaz 1032-t teljesítettünk: 380 könyvet, 12 folyóiratot és 1 mikrofilmet kölcsönöztünk, 599 db elektronikus 
másolatot szolgáltattunk, a szkennelt oldalak száma 7548 (2017-ben kb. 4000). Az előfizetett online adatbázi-
sokból 40 cikket PDF formátumban letöltve küldtünk a kérő könyvtáraknak. 
Az olvasóink számára indított könyvtárközi kérések száma idén 861 volt. A kérések 94 %-a teljesült: 690 ere-
detiben érkezett, 82 elektronikus formában, 38 fénymásolatban. A kapott dokumentumok illetve másolatok 
közül 195 db érkezett külföldi gyűjteményekből, a nemzetközi kölcsönzést 67 olvasónk vette igénybe. Az így 
kölcsönzött könyvekből 130 darabot 50%-os kedvezményes kölcsönzési díjjal szolgáltattunk. A nemzetközi 
kölcsönzés támogatásának nettó költsége 230 000 Ft volt. 
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A könyvtárközi kölcsönzés statisztikai adatai 2018-ban (dokumentumok, db)
Kérés Szám Teljesítés Eredeti Nyomtatott Elektronikus

beérkezett 1082 adott 392 1 639
küldött 861 kapott 690 38 82

A könyvtárközi kölcsönzés alakulása az elmúlt öt évben (teljesült kérések)
Kérés 2014 2015 2016 2017 2019

saját olvasóink-
nak érkezett

868 934 981 864 810

más könyvtá-
raknak szolgál-

tatott

1460 1193 1215 890 1032

4.5 Raktározás, állományellenőrzés
2018-ban az Olvasószolgálat 4206 könyvtári egységet vett át raktározásra a Gyűjteményszervezési Osztálytól: 
4194 db könyvet, 7 db CD-t és 5 db DVD-t. Az év során 4 db olvasóink által elvesztett könyv leltárból való 
törlését kértük. 

A külső raktári állományból az éves forgalom olvasói kérésekre több mint 7000 könyvtári illetve levéltári egység 
volt. A kért dokumentumok megoszlása gyűjteményi egységenként: az Olvasószolgálatra 3578 db könyv, a Fo-
lyóirat-olvasóba 1373 kötet folyóirat, a Keleti Gyűjteménybe 1302 db könyv és folyóirat, a Kézirattárba 14 db 
disszertáció, a Levéltárba 114 levéltári doboz és 788 levéltári dosszié. Emellett a raktárosok rendszeresen küldtek 
be könyveket és folyóiratokat feldolgozásra, rekatalogizálásra, digitalizálásra, majd osztottak vissza a raktárba. 
A törökbálinti DEPO-ban megkezdődött és jelenleg is folyik a levéltári anyagok átköltöztetése a 2016 augusz-
tusában átadott raktári területre (TB3). 

Arany János utcai raktárunkban nagyobb mértékű átrendezésre nem került sor. Mindkét raktárunkban egész 
évben folyamatosan végeztük a könyvállomány vonalkódozását és az online katalógus példányrekordjainak 
aktualizálását (összesen kb. 90 000 példány), ami a majdani teljes állományrevízió előfeltétele. 
A Könyvtár két nagyobb folyóirat-gyűjteménnyel gyarapodott: az MTA Nyelvtudományi Intézetének könyv-
tárától és az MTA Szegedi Biológiai Központ könyvtárától vettünk át olyan periodikumokat, amiből állo-
mányunk nem volt teljes, vagy gyűjtőkörünkbe tartoznak, de nem voltak meg nálunk; ezeket a feldolgozás 
elvégzéséig ideiglenesen belső raktárunkban helyeztük el.

Törökbálinton 2018 júniusában megkezdődött a raktárbővítés negyedik üteme, az átadás előreláthatólag 2019 
tavaszán lesz. Sajnos mind a régi (TB1), mind az újabb (TB2) raktári területeken előfordult beázás a nagyobb 
nyári és őszi esők idején, a hibákat az MTA LGK kijavította. 

A Könyvtár megvásárolta a romániai Softlink cég RFID (Radio Frequency Identification) technológiával mű-
ködő állományvédelmi rendszerét (2 kapu, 3 munkaállomás a címkék programozásához illetve kölcsönzési 
tranzakciókhoz). A nyári zárva tartás alatt beüzemeltük az új biztonsági rendszert, az olvasótermi szabad-
polcon lévő könyvekbe és folyóiratokba beragasztottuk a programozott címkéket. A Gyűjteményszervezési 
Osztály szeptembertől minden új, állományba vett könyvet ellát biztonsági címkével, és ezeket már az új mód-
szerrel kölcsönözzük olvasóinknak. 
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A törzsgyűjteményi könyvek teljes állományrevíziójának előkészítéseként március 19-től 22-ig elvégeztük az 
Arany János utcai Pince2 raktárszinten található 0.001-02.500 raktári számtartományú kötetek próbarevízió-
ját. Teszteltük a Zebra vonalkódbegyűjtő eszköz működését azon az állományrészen, ami már eredetileg is az 
online katalógusban került feldolgozásra és vonalkóddal is el van látva. Felmértük a lehetséges tipikus hibákat 
és kidolgoztuk a javítás módszereit. 

A 2017-ben az olvasótermi szabadpolcos könyvállományon vonalkódolvasóval elvégzett revízió a feldolgozás 
hiányosságai miatt nem volt sikeres, ezért az ellenőrzést ez év szeptemberében megismételtük. Ezúttal már 
az RFID-olvasó antennákat használtuk az RFID címkékkel előzőleg ellátott 12 202 kötet ellenőrzéséhez. A 
revízió jegyzőkönyve 22 kötet hiányát rögzítette, ezeket a példányokat a Gyűjteményszervezési Osztály törli 
az állományból. 

A Keleti Gyűjteményben a tetőtéri raktár telítettsége miatt megkezdtük a folyóiratállomány egy részének 
kiküldését a Törökbálinti Raktárba. Sajnos az év folyamán nem sikerült megvalósítani azt a tervünket, hogy a 
Levéltár kiköltözése után egy területen, folytatólagosan kerüljön sor a Keleti Gyűjtemény anyagának tárolására.

4.6 Állományvédelem, kötészet
A Tájékoztatási és Olvasószolgálati Osztály 2018-ban a Medveczky Könyvkötészettől és Bart-
ha Veronika, könyvkötő-restaurátortól rendelte meg az állományába tartozó, főként 1945 
előtt Magyarországon kiadott könyvek újrakötését illetve javítását. A két műhelyben összesen 
219 db könyvet kötöttek és 1 db XVII. századi unikális folyóiratot restauráltak számunkra, nettó 756 090 Ft 
értékben. Ezen kívül egy más könyvtárból átkölcsönzött, erősen megrongálódott kötetet restauráltattunk. 

Júniusban helyeztük üzembe törökbálinti raktárunkban az olaszországi Oracle cég által gyártott Depulvera 
automatikus könyvtisztító készüléket, ennek segítségével akár napi több száz kötet portalanítása végezhető el. 
Raktárosaink a kézi tisztítás, porszívózás mellett a páratartalmat is rendszeresen mérik a raktárakban, ennek 
értéke jellemzően 45 és 52% között mozog, nagy ingadozás nem tapasztalható.

Decemberben a Pre-Con Restaurátor Kft.-től megrendeltük a Nemzeti Casino megmaradt teljes könyv- és 
folyóiratgyűjteményének fertőtlenítését, mert a korábbi vizsgálat számos – né-hány esetben aktív – penészes 
darabot talált közöttük. A munka várhatóan 2019 februárjában ér véget.

A Keleti Gyűjteményben a Papirusz Bt. (Czigler Zsófia) veszélyeztetett könyv illetve folyóirat állományvédel-
mi fertőtlenítését és kötését végezte. (384 429 Ft). A FOKA Art Bt. 235 000 Ft értékben végzett restaurálási 
munkát. Az OSZK-val kötött megállapodás alapján 2018. november 20-án 27 arab, perzsa illetve török kéz-
iratot és ősnyomtatványt adtunk át restaurálásra az OSZK Restauráló és Kötészeti Osztálya számára. A nagy 
volumenű munkálatok befejezése 2019 első felében várható.

A Kézirattárban a Magyar Nemzeti Múzeum Országos Restaurátor és Restaurátorképző Intézet tanulói 
ingyen restaurálták T 38–42, T 46–47, T 49–50 jelzetű kódextöredékeinket. A Kézirattár átadta restaurálásra 
az MTA Művészeti Gyűjteményének Jancsó Imre 730 tételből álló metszetgyűjteményét. A restaurálás után 
a metszetekből közös kiállítást rendezünk.
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4.7 Reprográfiai szolgáltatások
A Tájékoztatási és Olvasószolgálati Osztályon 2018-ban 16 fénymásolási megrendelésre 608 másolat készült; 
elektronikus másolatokra 10 megrendelés érkezett, 431 felvétel készült, a bevétel nettó 17 000 Ft volt. Látoga-
tóink készpénzfizetés ellenében a folyóirat-olvasóban kérhettek nyomtatást, ebből 66 000 Ft bevétel keletke-
zett (2017-ben 70 000 Ft). 

A feltölthető másolókártyák használatára olvasóink 73 000 Ft-ot fizettek be, a kártyákkal fénymásolásra, 
nyomtatásra és ingyenes szkennelésre van lehetőség. Saját digitális fényképezőgép használatát 125 alkalommal 
engedélyeztük, egy-egy cikk vagy könyvrészlet felvételéhez. Az év végén olvasótermünkben elhelyeztünk egy 
új, Zeutschel zeta típusú önkiszolgáló szkennert, ami szintén díjmentesen használható.

Könyvtárunk új és régebbi kiadványait, valamint képeslapokat, ajándéktárgyakat is árusítottunk osztályunkon, 
az ebből származó nettó bevétel 296 000 Ft volt. 

Kézirattár
Digitális felvételek száma: 8771
Papíralapú másolatok száma: 3309
Elkezdődött a Széchenyi-gyűjtemény állományvédelmi célú digitalizálása, összesen 35 kötet (5836 fólió) 
került feldolgozásra.

Keleti Gyűjtemény 
A Keleti Gyűjtemény helyben is biztosít lehetőséget a reprográfiai igények azonnali kielégítésére, melyből 
nettó 349 225 Ft bevétel származott. 

A Keleti Gyűjteményből származó kéziratok és könyvek szkenneléseiből, illetve a Gyűjtemény által kiadott 
felhasználási engedélyekből külföldről 3 214 596 Ft bevétel folyt be a Könyvtár számlájára. Ez azonban csak 
a pénzbevételt jelenti, mert sok esetben – kiemelkedő szerzők, fontos kiadók esetében – a szokásos 1 tiszte-
letpéldányon kívül inkább általunk kiválasztott könyvek megküldését kértük az elkészítés, illetve az engedély 
ellentételezéseként.

A Keleti Gyűjteményben állományvédelmi digitalizálás is folyik. Zeutschel könyvszkennerünkön 2018 folya-
mán raktárosunk, egyéb feladatai mellett, legnagyobb számban a török kéziratok digitalizálását végezte. Ezen 
idő alatt 199 török kézirat teljes, nagyfelbontású szkennelése történt meg. Ezen kívül 27 mongol, 2 perzsa és 2 
mandzsu kéziratot is digitalizált.

A Reprogáfiai Szolgálat ugyanezen idő alatt részünkre 214 tibeti kézirat digitalizálását végezte el.

4.8 Elektronikus tartalomszolgáltatás, informatika
Katalogizálás informatikai támogatása
Év közben folyamatos volt a feldolgozással kapcsolatos „napi kérések” kiszolgálása: legyűjtések-, listák készí-
tése, paraméter-táblák-, katalogizáló űrlapok és jogosultságok módosítása, segédanyagok készítése, csoportos 
rekord-módosítás, feltöltés (pl. Scheiber-levelezés) és törlés (ún. sta_del rekordok).

Elvégeztük az akadémiai köztestületi tagok feldolgozásához szükséges rendszer-beállításokat az autho-
rity-adatbázisban (MTA10). 
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A 2017-es „tesztcsomag”rekordjait (1300 db) az év elején újraküldtük a WorldCat-ba. Ezen kívül az összes, 
WolrdCat-ba beadott rekordunkba feltöltöttük az OCLC-rendszerzámot (035-ös mező). Majd a mezőt in-
dexeltük.

A (rekatalogizálással létrehozott és egyéb, példányrekord nélkül előállított) bibliográfiai rekordok példányada-
tai alapján 27 495 db példányrekordot generáltunk automatikusan.

Az Arany János projekt keretében feldolgozott, 1440 db rekordot küldtünk a Petőfi Irodalmi Múzeumnak 
marc-xml formátumban.
A Gyűjteményszervezési Osztály kérésére példánykezeléssel kapcsolatos oktatást tartottunk az osztály mun-
katársainak. 

Előzetes egyeztetések alapján a téli szünetben teljes újraindexelést végeztünk az adatbázisban. Az év végén 
elvégeztük az évváltáshoz kapcsolódó rendszerbeli feladatokat: leltári szám számláló, statisztikai mezők átállí-
tása, 2019-es év érvényessé tétele a BIB-rekord 260$c almezőjébe.

Részvétel a leltári munkafolyamatokban
Az év során folyamatosan részt vettünk a leltári munkafolyamatokat összehangoló bizottság ülésein. Felmér-
tük a leltárhoz szükséges kapacitásokat, kijelöltük az egyes feladatok felelőseit és határidőit. Kialakítottuk 
a leltárral kapcsolatos rekat feldolgozás, ill. selejtezés rendszerbeli feltételeit (BAS, 852, trigger használata). 
Informatikai támogatást nyújtottunk a teszt-leltár, ill. a segédkönyvtári állomány leltározásánál: elvégeztük 
a szükséges rendszer-beállításokat, használatra előkészítettük a leltározó eszközöket, a beolvasásosokról napi 
mentéseket végeztünk. A leltár bejezése után elkészítettük a kiértékeléseket, hiány- és hibalistákat állítottunk 
elő, amelyeket megküldtünk az Olvasószolgálat munkatársainak. A javításokhoz útmutatókat készítettünk. A 
véglegesen hiányzó példányrekordokba betettük az LH (Leltárnál hiányzik) feldolgozási státust.     

Részvétel a szolgáltatás-fejlesztésben 
Az Ex Libris-szel és az Üzemeltetési Osztállyal együttműködve elvégeztük az Aleph 23-as verzióra történő 
upgrade-jét. Az átállás után jelentkező problémákat az Ex Libris közreműködésével rövid időn elhárítottuk. 

 Az év folyamán rendszeresen végeztük az olvasótermi kölcsönzések automatikus meghosszabbítását. Olvasó-
szolgálati igények alapján többször is módosítottuk az olvasótermi kölcsönzésre vonatkozó rendszerbeállításo-
kat. Az elmúlt évben több ütemben is foglalkoztunk az online raktári kérés rendszerének kialakításáról. Ennek 
során – folyamatos egyeztetésben az Olvasószolgálat munkatársaival - elvégeztük a szükséges konfigurálási 
feladatokat, a kérőlapok formátumának véglegesítését, a nyomtatási teszteléseket, automatizáltuk a kapcsolódó 
szervizes legyűjtést. A raktárból történő kiszolgálás megbízhatóvá tétele érdekében, az összes raktári szám tar-
tományban1 ellenőriztük és szükség esetén javítottuk, pótoltuk a gyűjteményi kódokat (GEN – Belső raktár, 
DEP- Külső raktár).

Részt vettünk a könyvtárban rendezett GDPR továbbképzésen. A Kölcsönzési modulban létrehoztuk, ill. 
módosítottuk a GDPR-nak megfelelő beiratkozási nyilatkozatokat. A kliensen mezőnév változtatásokat vé-
geztünk az egyértelműbb adatrögzítés elősegítésére.  

Összegyűjtöttük és továbbítottuk a hazai Aleph-es könyvtárak statisztikai igényeit az Ex Libris felé. Az elké-

szült legyűjtéseket ellenőriztük, szükség esetén módosításokat kértünk.

1 Kivétel az ún. Régi szakok. Az ezekben történő javítás egyedi módszertant igényel, amelyet osztályközi együttműködés 
 ben fogunk kidolgozni.
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Digitalizálás
A Digitalizáló műhely legnagyobb feladata – a mindennapi olvasói megrendelések mellett – 2018-ban az Kéz-
irattár és Régi Könyvek Gyűjteményében őrzött Arany János gyűjtemény szkennelése volt.

Emellett az MTA INFRA pályázat támogatásának köszönhetően elkészült 1378 folyóirat füzet, 552 kötet 
könyv és 1457 mikrofilmen tárolt dokumentum digitalizált példánya, valamint a Lukács György hagyatékában 
található kéziratok és a filozófus levelezése is.

DOI regisztráció
A DOI (digital object identifier) online tartalmak azonosítására szolgáló egyedi azonosító, melyet regisztrá-
lunk folyóiratokhoz, könyvekhez, könyvfejezetekhez, PhD dolgozatokhoz és kutatási adatokhoz. Az MTA 
KIK két ügynökség segítségével kínálja a szolgáltatást: a DataCite és a CrossRef csatlakozott partnere. 

A CrossRef ügynökségnél regisztrálható DOI-val 147 partnert szolgáltunk ki 2018-ban, a DataCite-nál 
regisztrálható DOI-val 80-t. Az év folyamán összesen 2258 DOI-t regisztráltunk a DataCite rendszerébe, 
3758-t pedig a CrossRef-nél.

MATARKA és MTMT feldolgozás 
Az MTA KIK részt vesz a MATARKA folyóirat tartalomjegyzék kereső szolgáltatás építésében, 4 kolléga vég-
zi 9 folyóirat feldolgozását. A létrehozott rekordokban szerepeltetjük a REAL-J repozitóriumban tárolt teljes 
szövegű, elektronikus példányra mutató linket. 
2018-ban 1472 db rekord került be az MTMT-be az MTA KFB vagy NKA támogatás, DOI regisztráció, ill. 
önkéntes csatlakozás kapcsán.

4.8.1 Számítógépes referensz szolgáltatás

A térítéses szolgáltatás keretében idézettség figyelést, impakt faktor listák összeállítását vállaljuk, valamint 
a kutatók publikációs listájának és ezek hivatkozásainak integrálását a Magyar Tudományos Művek Tárába 
(www.mtmt.hu). Emellett tájékoztatást és segítséget nyújtunk a könyvtár repozitóriumának (REAL) haszná-
latával kapcsolatban. 

A szolgáltatás alapvető forrásai továbbra is a Web of Science és a Scopus nemzetközi adatbázisok.

2018-ban 6 ügyfelünk volt, az általuk megrendelt szolgáltatásokra 20 óra munkaidőt fordítottunk, valamint 18 
fő számára egyszerű kérdésekről telefonon, e-mailben és személyesen is adtunk felvilágosítást.

4.8.2 Web-OPAC, Primo, SFX

2018-ban a Web-OPAC-ban 197.630 tranzakciót indítottak külső IP-címekről ugyanezen szám belső IP-cí-
mekről 61.137 volt.2 Összesen 258.767 elérést regisztráltunk.

2  A nagyságrendi eltérés a 2017-es adatokhoz (38.638 külső, ill. 13.177 beleső elérés) képest, abból adódik, hogy a tavalyi 
év folyamán áttértünk egy új számítási módszerre, amely során web-opac használat esetében nem a munkamenetet (session) vesz-
szük alapul, hanem a tényleges felhasználói műveletet (tranzakció). Emellett a távoli elérések már tartalmazzák a Z39.50 protokol-
lon keresztül történő lekérdezések számát is. 
Ezt az új statisztikai módszertant alkalmazza az „alephes” könyvtárak kérésére készült új, Ex Libris által készített statisztikai 
legyűjtés is.   
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Művelet típus Összes elérés Belső elérés Külső elérés
Több mezős keresés 146 9 137
Egyszerű keresés 9026 2032 6994
CCL keresés 1583 246 1337
Összetett keresés 4139 838 3301
Több adatbázis keresés 110780 22214 77466
Szűkített keresés 185 19 166
Olvasójegyem 1808 224 1584
Webopac segítség 90 14 76
Böngészés 39185 24238 14947
Z39.50 keresés 90155 90155
Mentés 1670 203 1467
Összesen 258767 61137 197630

Tranzakciók száma Web-Opac-ban művelettípusonként

Ezen kívül 2669 esetben végeztek olvasóink kölcsönzéshez kapcsolódó műveleteket.

Művelettípus Tranzakció száma
Hosszabbítás 497
Előjegyzés (elérhető példányra) 156
Előjegyzés (elérhető címre) 2006
Előjegyzés (nem elérhető példányra) 2
Előjegyzés (nem elérhető címre) 8
Összesen 2669

Az elmúlt évben is folyamatos volt a Primo felületén a hírblokk aktualizálása. A 2018-as évben a rendszerben 
12.381 keresést regisztráltunk.3

Keresések száma a Primo-ban havi bontás szerint

3  Primo esetében szintén áttértünk a munkamenet számolásáról a tranzakciók összegzésére.
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A fejlesztésekben már elsősorban a New UI–ra koncentráltunk. Az új verzió elindításához folyamatosan ta-
nulmányoztuk a Primo-dokumentációt, több ízben is egyeztető megbeszélést tartottunk az Olvasószolgálati 
Osztály valamint az Ex Libris munkatársaival. Olvasószolgálati igények alapján átalakítottuk a nyitóoldal szer-
kezetét, implementáltuk a WordPress REST API kommunikációját (automatikus hírátvétel), elkészítettük az 
új dokumentum-előkészítési illetve előjegyzési űrlapokat. Új facettát (Forrás) hoztunk létre a rendszerben. A 
fejlesztések révén lehetővé vált a névalakok kereshetősége a Böngésző listában.

Az SFX-rendszeren keresztül 64.517 db teljes szövegű folyóirat, ill. 16.367 teljes szövegű könyv érhető el. Az 
SFX-ben mérhető keresések száma 71.893 volt 2018-ban, amelyek döntő többsége könyvtáron kívüli megke-
resés volt.  

Az ősz folyamán átálltunk az SFX új kereső-felületére. A keresőfelület design-ját az új Primo nyitóoldalához 
igazítottuk. Primo oldalon módosítottuk a keresőfelületre mutató linkeket. Nyomtatott kurrens folyóiratokat 
elérését tettük lehetővé az SFX keresztül (880 cím hozzáadása DataLoader használatával, ISSN alapján). Fo-
lyamatosan végeztük az SFX KB aktuális update-jét.

A 2018-as évben a három leggyakrabban használt folyóirat a sikeres kérések tekintetében a New Scientist (180 
kérés), a Journal of Extracellular Vesicles (106 kérés) és a Journal of Historical Pragmatics (98 kérés) voltak. 

2018-ban leggyakrabban használt elektronikus folyóiratok SFX-ben

Kiadói vonatkozásban a tavalyi évben a Taylor&Francis (813 kérés), a Routledge (213 kérés) valamint a Wi-
ley-Blackwell (190 kérés) folyóiratai voltak a legnépszerűbbek.

2018-ban legnépszerűbb kiadók SFX-ben
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4.8.3 REAL repozitórium

Repozitóriumi gyűjteményeink tovább gyarapodtak a könyvtár digitalizálási projektjeinek, valamint a pályá-
zati támogatások és a DOI regisztráció kapcsán egyre nagyobb számú partnerünknek köszönhetően. Ezáltal 
az MTA reformkori kiadványainak szinte teljes korpusza már rendelkezésre áll a REAL-EOD-ban és a régi 
akadémiai folyóiratok is szinte mind olvashatóak a REAL-J-ben.

2018-ban 4995 regisztrált felhasználója volt a REAL-nak, a letöltések száma 63.567 alkalom.

A repozitórium gyűjteményeinek gyarapodása 2018-ban

Repozitórium 2018-ban bekerült 
rekord (db)

Összes rekord Leírás

REAL 10676 69189 A gyűjtemény a kutatók által beküldött tudo-
mányos közleményeket, az OTKA/NKFIH-hoz 
benyújtott kutatási jelentéseket, valamint a DOI 
regisztráció kapcsán beküldött fájlokat tartal-
mazza

REAL-J 951 11908 A gyűjtemény az MTA KIK digitalizálási pro-
jektjeiből, az MTA KFB által támogatott orgá-
numok beszolgáltatásából, és a DOI regisztráció 
kapcsán beküldött fájlokat tartalmazza

REAL-EOD 1447 7379 A gyűjtemény az MTA KIK digitalizálási 
projektjeiből, az MTA KFB által támogatott 
orgánumok beszolgáltatásából származó fájlokat 
tartalmazza

REAL-d 62 953 A gyűjtemény az MTA doktora cím kapcsán 
létrejövő pályázati dokumentációt tartalmazza

REAL-PhD 170 603 A gyűjtemény a KPA adatbázisba feltöltött, 
valamint az MTA KIK-kel együttműködési 
megállapodást kötött egyetemek/főiskolák által 
feltöltött doktori dolgozatokat tartalmazza

REAL-R 61 776 A gyűjtemény az MTA KIK digitalizálási pro-
jektjeiből származó fájlokat tartalmazza

REAL-MS 5743 21210 A gyűjtemény az MTA KIK digitalizálási pro-
jektjeiből származó fájlokat tartalmazza

A Kézirattár 7 dokumentumot (2545 felvétel) töltött fel a REAL-ba (PDF-készítés, címleírás, szerverre fel-
töltés).

4.8.4 Informatika

Informatikai rendszerünket az év során egy adatmentés-tárolóegységgel és újabb szerverekkel bővítettük. Az 
egyik szerver a kiszolgálófürtbe került be, a másik az adatmentéseket szolgálja majd. Frissítettük a szervereknél 
használt VMware és Veeam szoftvereket. Olvasótermi használatra felhasználóbarát digitalizáló berendezést 
szereztünk be, és az 1. emeleten megújítottuk a vezetékes hálózatot.
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4.8.5 Tematikus digitális tartalmak statisztikája
A könyvtár honlapjainak látogatási adatai (az EISZ, az MTMT és a TTO honlapjai nélkül)


