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1. SZERVEZETI KÉRDÉSEK 

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium, mint a Könyvtár fenntartója, 2011 áprilisában hagyta jóvá 

az Országos Széchényi Könyvtár módosított szervezeti és működési szabályzatát, melyen 

2011 szeptemberében a jogszabályok változása miatt még egy apró pontosítás történt. A 

módosítás lehetőséget adott arra, hogy megkezdődjön a Könyvtár stratégiai terveknek 

megfelelő átstrukturálása, valamint néhány hónappal később a szervezeti egységek vezetőinek 

kinevezése. 

Az új elnevezések alkalmazkodtak a korszerű nemzeti könyvtári feladatokhoz és 

szolgáltatásokhoz, a vezetői gárda megfiatalodott. A Gyűjteményszervezési Igazgatóság 

élére Dancs Szabolcs, az Információszolgáltatási Igazgatóságéra Elbe István került. A 

Különgyűjteményi Igazgatóság vezetésére Dr. Plihál Katalin kapott megbízást, az újonnan – 

két korábbi igazgatóságból – kialakított E-szolgáltatási Igazgatóság vezetője dr. Vonderviszt 

Lajos lett. A Tudományos Igazgatóságot továbbra is Dr. Boka László vezeti. A Könyvtár 

Intézet igazgatójának, dr. Bartos Évának nyugdíjba vonulása miatt az Intézet élén is változás 

történt, megbízott igazgatóként Bánkeszi Lajosné vette át a vezetői feladatokat.  

A nemzeti erőforrás miniszter, Dr. Réthelyi Miklós – sikeres pályázatot követően – kinevezte 

az OSZK új gazdasági főigazgató-helyettesét, Hidasi Istvánt. Szeptember 1-jétől az általános 

főigazgató-helyettesi teendők ellátásával a főigazgató dr. Szemerei Pétert bízta meg.  

A régi és az újonnan létrejött osztályok élére – egy-két kivételtől eltekintve – az OSZK-ban 

dolgozó munkatársak közül kerültek ki a vezetők. 

2. ÜZEMSZERŰ MŰKÖDÉS 

2.1 Gyűjteményfejlesztés 

 

Gyűjtőköri szabályzat 

 

A Gyűjtőköri Szabályzat felülvizsgálata és korszerűsítése elkezdődött, a szervezeti egységek 

közötti egyeztetések megtörténtek, a szabályzat véglegesítésére 2012 februárjában kerül sor. 

 

Törzsgyűjtemény 

 

2.1.1 Kötelespéldány Szolgálat és kiadvány-azonosító számok 

 Részvétel a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi 

CLXXXV. törvény rendelkezései nyomán szükségessé vált, a sajtótermékek 

kötelespéldányainak szolgáltatásáról és hasznosításáról szóló 60/1988. Korm. rendeletet 

érintő jogszabály-módosítási munkálatokban – szorosan együttműködve a NEFMI 

Könyvtári osztályával. 



5 

 

– A készülő rendelettel kapcsolatos jogszabály-módosítási munkálatokban részt vettünk, 

illetve a NEFMI Könyvtári Osztályának igényei szerint a jövőben is részt veszünk. 

 

 A kötelespéldányok kézi naplózásának kiváltása gépi adatbázissal, a tervezett, és eddig 

teljes egészében meg nem valósult ISBN-adatbázis fejlesztésének újragondolásával, az új 

nyilvántartási elemek beépítésével. 

 – Az újonnan felállított E-szolgáltatási Igazgatósággal az ősz folyamán megtörténtek a 

fejlesztésről az első egyeztetések. Az ISBN programon alapuló új gépi kötelespéldány-

nyilvántartás várhatóan 2012 tavaszán fog elindulni. A néhány hónapos késés okai a 

következők: 

- A korábban megkezdett ISBN programfejlesztés (webes bejelentő felület elkészítése, 

reklamációs lista bővítése, megjelenítési problémák kezelése) még nem zárult le. 

- A fejlesztéssel kapcsolatban új szempontok is felmerültek (pl. ONIX szabvány 

alkalmazása). 

- A kevés programozó és a sok feladat miatt prioritási sorrendek lettek felállítva. A mi 

esetünkben az ISBN-program fejlesztésével szemben előnyt élvezett a gyászjelentések 

nyilvántartásának programozása. 

 

 A be nem szolgáltatott kötelespéldányok hatékonyabb és gyorsabb reklamálása érdekében 

a nyomdajelentések ellenőrzésének beépítése a munkafolyamatba; e cél érdekében a 

kapcsolatok felfrissítése a megyei könyvtárakkal is (nyomdai kimutatások küldése, 

információcsere a helyi nyomdákról, megjelent kiadványokról stb.); szükség esetén a 

szabálysértési eljárások megindítása a mulasztó nyomdákkal és kiadókkal szemben az 

elévülési idő (hat hónap) lejárta előtt. 

– A reklamációk száma a 2010-es adatokhoz viszonyítva 2011-ben növekedett (2010-ben 

reklamálásra 2.273-féle könyv érkezett 11.226 példányban, 2011-ben – 3.407-féle könyv 

13.348 példányban). 

A jogszabályi környezet megváltozása miatt a kötelespéldány-szolgáltatáshoz kapcsolódó 

szabálysértési eljárások megindítása kérdésessé vált, ezért ez évben nem került sor ilyen 

eljárás kezdeményezésére. 

 

 A Kötelespéldány-honlap folyamatos fejlesztése (pl. a kormányrendelet betartását segítő, 

könnyen letölthető rövid tájékoztató dokumentumok és a beszolgáltatást megkönnyítő 

formanyomtatványok – szállítólevél, kimutatás stb. – elhelyezése a honlapon. 

– A kötelespéldány-honlap fejlesztés az OSZK új weblapjának kialakításával 

párhuzamosan lezajlott. A tájékoztatók, a beszolgáltatást könnyítő formanyomtatványok 

elhelyezése megtörtént. A Kötelespéldány és Kiadványazonosító-kezelő Osztály 

honlapjáról jó visszajelzéseket kapunk a felhasználóktól. 

 

 Az új törvényi rendelkezéseknek megfelelően, a lapkiadók kérésére igazolások kiadása az 

ISSN-számokról a lapok hivatalos nyilvántartásba vétele céljából. 

– Az új törvényi rendelkezésekhez kapcsolódó igazolások kiadása rendben megindult, 

rengeteg plusz feladatot róva az ISSN Nemzeti Központ munkatársaira. Jelenleg már nem 

adunk ki ilyen ISSN számokra vonatkozó igazolásokat, mert 2011. augusztus 3-tól (egy 

július 19-i törvénymódosításnak köszönhetően) megszűnt ez a kötelezettségünk. 
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2.1.2 Állománygyarapítás, gyűjteményszervezés 

Törzsgyűjtemény 

 

Állandó feladatok: 

 Az állománygyarapítás (előszerzeményezés, vásárlások, árverések, írásbeli 

megrendelése, csere stb.) ügyintézése. 

– Az állománygyarapítás elsődleges forrása a Corvina Alapítvány által 

rendelkezésünkre bocsátott gyarapítási összeg volt (10 millió Ft), amelyet kis híján 

maradéktalanul elköltöttünk, a korábbi gyakorlattól eltérően nem csak retrospektív 

beszerzésre, hanem kurrens kötelespéldány-hiányok, segédkönyvtári és szabadpolcos 

többespéldányok vásárlására, valamint nemzetközi cseretevékenységre is. 

 Aktív hiánypótlás folytatása a könyvek és a periodikumok területén: a rendszerváltás 

óta keletkezett kötelespéldány hiányok beszerzése különféle források alapján. 

– A könyvek és a periodikumok aktív hiánypótlása folyamatosan és sikeresen zajlik. 

Kiemelt feladatok: 

 A nemzetközi csere céljára rendelkezésre álló kiadványok készletnyilvántartásának 

folyamatos vezetése. 

– A készletnyilvántartás elkészült, folyamatosan vezetjük. A csereegyenlegek 

kiegyensúlyozása évről évre nehezebb, ugyanis már kevés partnerünk fogadja el a 

nálunk rendelkezésre álló, jegyzékben felajánlott dokumentumokat, inkább maga 

válogat a megjelenő magyarországi könyvtermésből, és konkrét könyvek beszerzését 

kéri tőlünk. A cserealapként megvásárolandó könyvek beszerzésére igénybe vettük a 

Corvina Alapítvány segítségét is. 

 Egységes dezideráta-nyilvántartás kiépítése; ezt kiegészítve olyan (a 2010. évi 

munkatervben is szerepelt) bejelentő felület kialakításával, ahol a könyvtár dolgozói – 

levelezés nélkül – egy adatsor kitöltésével hiányzó művek bejelentését tehetik meg (a 

feladat végrehajtása együttműködést igényel az E-szolgáltatási Igazgatósággal). 

– A bejelentő felület az E-szolgáltatási Igazgatóság munkatársainak túlterheltsége 

miatt hátrébb sorolódott, létrehoztunk viszont egy, a kötelespéldány-hiányok 

naprakész figyelését és reklamálását lehetővé tévő adatbázist. Az adatokat a 

Gyarapítási és Állomány-nyilvántartó Osztály tölti fel a KELLO Új Könyvek 

szolgáltatásának behasonlítása és a könyvbemutatók internetes figyelése alapján. A 

visszamenőleges dezideráta adatbázisok összeépítése és a bejelentő felület adataival 

való feltöltése 2012 első félévében fejeződik be.  

 Az állományból hiányzó művekről ún. hiány-nyilvántartás visszamenőleges 

kiépítésének megkezdése. 

– A hiány-nyilvántartást munkaerő-kapacitás hiányában nem kezdtük el, a feladatot 

2012-re elnapoltuk. 

 A könyvtár teljes periodikum-állományának leltári, raktári és olvasószolgálati 

nyilvántartására kialakított IDA nyilvántartás feltöltése. 

– Az IDA 2011 végére üzemszerűen működik. 65.000 cím bibliográfiai adatainak 

áttöltése az AMICUS-ból megtörtént, ebből 815 cím (köztük 4 országos napilap) 

állományadatai teljességgel, 6.000 cím állományadatai részlegesen be vannak töltve. 

A GYÁO periodika feldolgozó csoport tagjain kívül a Raktári Osztály és a 
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Hírlapolvasó munkatársai (összesen 10 dolgozó) képzése megtörtént. Minthogy egy 

informatikai továbbfejlesztés révén az állományadatokat elég egy példány esetében 

kitölteni, a többi példánynál másolással előállíthatók az adatok, így a feltöltés 2012-

ben felgyorsítható. 

A periodikumok gépi érkeztetésének megoldására az AMICUS periodika érkeztető 

moduljának üzembe állítását határoztuk el az IDA érkeztető modullá fejlesztése 

helyett. 

 A periodikumok gyűjteményi helyzetének áttekintése után hozandó döntések alapján 

az esetleges átirányítások végrehajtása a Plakát- és Kisnyomtatványtárból a 

törzsgyűjteménybe (állomány-nyilvántartási és –feldolgozási konzekvenciákkal). 

– A periodikumok gyűjteményi kezelésével kapcsolatos döntés megszületett, így a 

változás a periodikus kiadványok tári helyét is érintheti. Döntést hoztunk a 

szabadlapos albumok esetében, ennek jegyében a szabadlapos albumok áthelyezése a 

törzsgyűjteményből a Plakát- és Kisnyomtatványtárba folyamatosan zajlik. 

 Bolgár Imre, a Zrínyi nyomda vezérigazgatója által OSZK-ra hagyományozott 

minikönyv-gyűjteményének (1500-2000 tétel) – rendezése, elhelyezése az olvasói 

térben állandó kiállítás jelleggel. 

– 2011-ben befejeztük Bolgár Imre minikönyv-gyűjteményének hasonlítását, a 

megvalósítandó állandó kiállítás anyagát elkülönítettük és állományba vettük. Ennek 

kapcsán elvégeztük a meglévő minikönyv-gyűjtemény állományrevízióját. A tárlók 

elkészíttetése 2012 első negyedévében várható. 

 A Vujicsics-könyvhagyaték (4.500 tétel) feldolgozásra indítása. 

– Vujicsics Sztoján hagyatékát a Kézirattár számára megvásároltuk, ill. a vételár 

második részletét kifizettük. Az utolsó részlet kifizetése 2012-ben esedékes, a kéziratok 

feldolgozását csak ezután kezdhetjük meg. Az ajándékba kapott könyvhagyatékot 

azonban a szerződés szerint feldolgozhatjuk, ez a munka a napi feladatok mellett egész 

évben folyt. 

 A Kézirattárból a Törzsgyűjteménybe került szamizdat anyag tipizálása, hasonlítása 

megtörtént, állományba vételre és leírásra vár. Hátra van még mintegy két 

polcfolyóméternyi, nehezen tipizálható anyagról való egyeztetés, valamint annak 

eldöntése, hogy a törzsgyűjteménybe, vagy valamelyik különgyűjteménybe irányítsuk. 

 A torontói Magyar Ház könyvtára állománya egy részének átvételét kérte a nemzeti 

könyvtártól. Az egyeztetést megkezdtük. 2012 januárjában ígéretük szerint megkapjuk 

a mintegy 18.000 kötetes könyvtár katalógusát CD-n, amely alapján kiválaszthatjuk az 

OSZK állományából hiányzó hungarikumokat. 

 

Állomány-nyilvántartás 

 

Gyarapítási és Állomány-nyilvántartó Osztály 

 

Az állandó feladatok elvégzése rendben zajlott. 

 

 A könyvállomány teljes körű példánynyilvántartásával kapcsolatban megkezdett 

munkálatok folytatása (minden példány tükrözése az online katalógusban) 

– A könyvállomány teljes körű példánynyilvántartásával kapcsolatban megkezdett 

munkálatok egy szakasza lezárult (az 1952 után megjelent B és C jelzetű könyvek összes 

példányadatát rögzítettük). 
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Információszolgáltatási Igazgatóság (volt Tájékoztatási és Olvasószolgálati Igazgatóság) 

 

 A mikrofilm nyilvántartás adatbázisának fejlesztése (keresési szempontok bővítése idő és 

földrajzi nevek szerint). (Mutatószám: 4.300 cím bevitele az adatbázisba.) 

– Forráshiány miatt csak részben valósult meg (4.300 cím bevitele helyett 1.200). Az 

adatbevitel 2012 első félévében fejeződik be. 

 A retrospektív konverzióval párhuzamosan a szabadpolcos könyvállomány jelzeteinek 

AMICUS-ban való rögzítése. 

– 2011. dec. 15-ig 95%-ban elkészült. 

 Az IDA adatbázis feltöltése szabadpolcos időszaki kiadványok adataival. 

– Megvalósítása folyamatos. 

 

Különgyűjtemények 

 

2011-es esztendőben a hiányzó dokumentumok pótlására anyagi forrásként itt is csak a 

Corvina Alapítvány biztosított keretet. Ennek ellenére egyetlen nyomtatott MNB 

gyűjtőkörbe tartozó dokumentum megvételéről sem kellett lemondanunk. Sajnálattal kell 

azonban azt megjegyeznünk, hogy az általunk őrzött és feldolgozott dokumentumok 

feltárásához szükséges háttérismeret forrásául szolgáló művek beszerzése szinte 

ellehetetlenült. Szerencsénkre a kötelespéldányok – ahogy azt ebben a pillanatban látjuk – 

a törvényben rögzített módon megérkeztek, igaz, esetenként a teljesítés csak személyes 

ráhatással sikerül. 

Sikerrel pályáztunk az NKA "Értékmentő Pulszky Program" pályázatán: 200.000.- Ft 

önerőhöz 1,8 M Ft támogatást nyertünk a Goldmark Károly hagyatékából származó zenei 

kéziratok és egyéb dokumentumok magánszemélytől történő megvásárlásához a 

Zeneműtár részére. 

Saját előállítás a Történeti Interjúk Tárában: 

- A Jelenkortörténeti Adattár gyűjteményéből terveztük az ’56-os forradalom teljes 

adattárának megjelentetését, forrás hiányában azonban a közzétételt nem sikerült 

megvalósítani, a feladat a 2012. évre húzódott át. 

- Az Interjúgyűjtemény számára 30 interjúalannyal 38 felvételi napon mintegy 180 

órányi interjút készítettünk. 

- 2001. jan. 1-jétől digitálisan rögzítjük és archiváljuk öt országos televíziós csatorna fő 

műsoridőben sugárzott híradóit – ez a tevékenység 2011-ben is folyt: jún. 30-ig 2.743 

DVD készült el, jún. 30-tól kezdve 860 fájlt rögzítettünk. 
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Gyűjtemények Forrása (db) 

Köteles Vétel Ajándék/csere 

Diafilm és Fotótár  140 509+250.0001 

Kézirattár  4.079 3.070 

Plakát- és Kisnyomtatványtár 17.691 226 8.633/109 + 3082 

Régi Nyomtatványok Tára  5 63 + 2004 

Színháztörténeti Tár 2.166  10.0985 

Térképtár 895 10 621 

Történeti Interjúk Tára 982  3.6236 

Zeneműtár 1.6677 7 1568 

 

2.1.3 A gyűjtemények feldolgozása 

Törzsgyűjtemény 

 

A Gyűjteményfejlesztési és Feldolgozási Igazgatóság alapfeladatai: a törzsgyűjteményi 

dokumentumok – könyvek, időszaki kiadványok, elektronikus dokumentumok – 

katalogizálása. 

– Az alapfeladatok elvégzése a kiadványok beérkezésének ütemében, rendben zajlott. 

 

Az igazgatóság a napi feldolgozó munka mellett a következő feladatokat tervezte: 

 A könyvfeldolgozás terén a tartalmi feltárás korszerűsítése, áttérés az UDC MRF 

2000-ben lezárt adatbázisával megegyező hazai kiadású ETO-táblázatok használatára. 

Feladat a 2010-ben megkezdett adatbázis karbantartó munkák (ETO-jelzetek 

indexének egységesítése) folytatása és az adatbázisból előállítandó szolgáltatások (pl. 

MNB) előállító programjainak átalakítása, együttműködve az E-szolgáltatási 

Igazgatósággal 

– A feladatot megkezdtük, a befejezés 2012-re áthúzódik. 

 Az 1999 előtt a gyűjteménybe került, de nem feldolgozott elektronikus 

dokumentumok katalogizálása 

– Folyamatosan történik, a befejezés várható ideje: 2012. II. negyedév. 

 A visszamenőleges tartalmi feltárás kiterjesztése a teljes periodika-állományra 

 – Folyamatosan történik, a befejezés várható ideje: 2012. II. negyedév. 

 Az iskolai értesítők rekatalogizálásának befejezése (folyamatban lévő feladat) 

– Folyamatosan történik, a befejezés várható ideje: 2012. II. negyedév. 

 Az adatbázisba eddig nem került „Cs” jelzetű periodikumok feldolgozásának 

befejezése 

– A feldolgozás a terveknek megfelelően befejeződött. 

                                                 
1 MFFA anyaga, amellyel 2011-ben “virtuálisan” gyarapodtunk. 
2 Raktárrendezés során előkerült dokumentumok. 
3 Ajándék, raktárrendezés 
4 Digitális és Canon másolatok, nemzetközi szerződés keretében készítve 
5 Vétel, ajándék, csere, külön nem regisztrálják 
6 Saját előállítás (DVD) és Digitális híradófájl 
7 Ebből hangzó anyag 1.062 
8 Ajándék hangzó anyag ebből 42. A raktárrendezés során előkerült művek is e kategóriába kerültek. 
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 A Plakát- és Kisnyomtatványtártól a törzsgyűjteménybe visszakerülő periodikumok 

feldolgozása (gyűjtőköri megbeszéléstől, illetve a Gyarapítási Osztály jelzetadásától 

függően) 

– Folyamatosan történik, a befejezés várható ideje: 2012. II. negyedév. 

 A különgyűjteményekben található periodikumok feldolgozása (a tárakkal, illetve a 

Gyarapítási Osztállyal egyeztetve, esetleges jelzetadás miatt): a tár számára beszerzett, 

ill. ajándékozott anyagok, valamint a törzsgyűjteményből a tárba kihelyezett inkurrens 

egypéldányos anyagok. 

– Folyamatosan történik, a befejezés várható ideje: 2012. II. negyedév. 

 Több esetben felmerült az igény – főként határon túli kutatók részéről –, hogy 

állományunk az OCLC által szervezett WorldCat-ben is legyen feltárva. Felújítottuk a 

megkezdett tárgyalásokat az OCLC-vel, és megkezdtük HUNMARC rekordjaink 

kísérleti átalakítását a WorldCat által fogadható formátumba. 

 

 

Különgyűjtemények 

 

Minden érintett gyűjtemény számára 2011. szeptember 1-jétől kiemelt feladat a retrospektív, 

illetve a kurrens MNB számára történő adatszolgáltatás. 

 

Feldolgozás – AMICUS 

 

Gyűjtemények Új rekord Javított rekord MNB 

Diafilm és Fotótár 22219   

Kézirattár    

Plakát- és Kisnyomtatványtár 13.79710 501  

Régi Nyomtatványok Tára 4.22311   

Színháztörténeti Tár 8.77312   

Térképtár 2.96813 5.62514 146 

Történeti Interjúk Tára    

Zeneműtár 3.38815  1.34116 

 

                                                 
9 Ellenőrzés nélkül 
10 Ellenőrzés nélkül, analitikus leírások is 
11 Ellenőrzés nélkül 
12 Ellenőrzés nélkül, de külön nem tartják nyilván a javított vagy kiegészített (raktári jelzet) tételeket 
13 Ellenőrzött, a legmagasabb hitelesítési szinttel 
14 Ellenőrzött, kiegészített, a legmagasabb hitelesítési szinttel ellátott 
15 Ellenőrzött, a legmagasabb hitelesítési szinttel ellátott 1.451 
16 Ebből 1.034 hangfelvétel 
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Feldolgozás – nem AMICUS 

 

Gyűjtemények Eredeti 

dokumentum 

Digitális 

változat1 

Diafilm és Fotótár 0 0 

Kézirattár 21.100 32.258 

Plakát- és Kisnyomtatványtár 17.835 0 

Régi Nyomtatványok Tára 0 0 

Színháztörténeti Tár 4 fond17  

Térképtár  2.50018 

Történeti Interjúk Tára 12.181  

Zeneműtár 3 fond 0 

 

2.1.4 Retrospektív konverzió, retrospektív katalogizálás 

Retrospektív konverzió – TÁMOP-pályázat keretében 

 A cédulakatalógus 2010-ben TÁMOP-pályázat keretében elkezdődött retrospektív 

konverziójának befejezése (1926–1950 közötti anyag, 250 ezer cédula). 

- A pályázat sikeresen lezárult, a retrospektív konverzió során 249.950 cédula adatait 

dolgoztattuk fel a közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott külső vállalkozóval. Az 

adatrögzítés során 262.566 ellenőrzött bibliográfiai rekord készült (a két szám közötti 

különbség a többkötetes könyvek feldolgozási sajátosságaiból adódik). Minden kötethez 

egy-egy példányrekord is készült. A projekt keretében 1.000 db, 1712 és 1760 között 

megjelent kisnyomtatvány katalogizálása is megtörtént, autopsziával. A munka 

eredményeképpen az OSZK törzsgyűjteményének feltártsági szintjét az elektronikus 

katalógusban a projekt elejére jellemző kb. 48%-osról kb. 62%-osra emeltük. 

 

„Házi” retrospektív konverzió 

 A törzsgyűjteményt feltáró cédulakatalógusok ki nem adható retrospektív konverziójának 

folytatása belső erőkkel (az ún. sorozati jelzettartományba (1-45.000) tartozó könyvek 

céduláinak rögzítése, a J-s jelzetű jegyzetek céduláinak 2009-ben megkezdett 

konverziója); 

Rekatalogizálás 

 Az ún. müncheni állomány rekatalogizálására 2010-ben indított program folytatása 

(megfelelő szervezeti keretek kialakításával és a szükséges személyzet biztosításával); 

 A törzsgyűjteménybe tartozó, ez idáig nem teljesen feltárt állományrészek 

rekatalogizálásának folytatása. 

A törzsgyűjteményt feltáró cédulakatalógusok ki nem adható retrospektív konverziójának 

feladata, valamint a retrospektív katalogizálás az újonnan felállított Retrospektív Feldolgozó 

                                                 
17 13.069 dokumentum + 18 doboz anyaga 
18 Becsült adat 
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Osztály feladata lett, és az új szervezeti kereteken belül folytatódott; az ún. müncheni 

állományból mintegy 10.000 tétel vált kereshetővé az elektronikus katalógusban. 

2.2 Nemzeti bibliográfiai munkálatok 

2.2.1 Kurrens nemzeti bibliográfia 

 A Magyar Nemzeti Bibliográfia WWW nevű elektronikus bibliográfiai folyóirat 5 

ágazatban készül: Könyvek Bibliográfiája (félhavonként), Új Periodikumok 

(negyedévenként), Kartográfiai Dokumentumok (negyedévenként), Zeneművek: 

Kották (negyedévenként), Zeneművek: Hangfelvételek (negyedévenként). 

– A könyvek, periodikumok, kartográfiai dokumentumok, kották füzetei rendben  

megjelentek:  

MNB Könyvek Bibliográfiája – 1-24. füzet, 11.708 tétel 

MNB Új Periodikumok – 1-4 füzet, 715 tétel, 

MNB Kartográfiai Dokumentumok – 1/2. és 3/4. összevont füzetek, 360 tétel, 

MNB Zeneművek: Kották – 1/2. füzet, 133 tétel 

MNB Zeneművek: Hangfelvételek – 1/2. füzet, 422 tétel 

 

 A NEKTÁR-beli MNB-gyűjtemény feltöltésének folytatása. 

– A kurrens MNB megfelelő füzeteinek megjelenésével egyidejűleg a gyűjtemény 

automatikusan bővül. ”A Magyar Nemzeti Bibliográfia rendszerének helyzete és 

fejlesztési lehetőségei. Problémavázlat és feladatterv” címmel tanulmány készült. A 

retrospektív konverzió során bekerült tételek gondozása előkészítő szakaszban van: a 

tanulmányban felvetett, a tárgyi feltárással kapcsolatos kérdések tisztázása után 

indulhat az érdemi munka. Folyamatban van a rekordok tömeges gyűjteménybe 

töltéséhez szükséges specifikáció.  

2.2.2 Retrospektív nemzeti bibliográfia 

 A Könyv- és Művelődéstörténeti Kutatások Osztályon elkészült a Régi 

Magyarországi Nyomtatványok elnevezésű hiánypótló retrospektív nemzeti 

bibliográfia IV. kötetének (1656-1670) négy mutatója: a személynévmutató, a 

helynévmutató, az úgynevezett incipitmutató és a tárgymutató. A több mint 3.700 

tételt + mutatókat számláló kötet OTKA pályázati támogatással, az Akadémiai 

Kiadóval társkiadásban jelenik meg, várhatóan 2012 februárjában. 

 A szükséges külföldi kutatóutak közül 2011-ben csak a kolozsvári valósulhatott 

meg: az ottani könyvtárakban anyaggyűjtést végeztünk (1.750 tétel), valamint 

másolatokat, digitális fotókat készítettünk, illetve rendeltünk meg (260 felvétel). A 

tervezett marosvásárhelyi kutatás a Teleki-Bolyai könyvtárban folyó leltározás miatt 

nem valósult meg, a gyulafehérvári kutatás pedig – az OSZK nehéz anyagi helyzete 

miatt – a jövő évre halasztódott.  

 Elkészült a hatkötetes szlovák nemzeti bibliográfia adatainak feldolgozása és 

adatbázisainkba való beépítése. 

 Az év folyamán elkészült 220 új címleírás és ehhez kapcsolódó nyilvántartás a XVIII. 

századi, részben vagy egészben magyar nyelvű kiadványokról a Petrik IX. Pótkötet 

számára, egyéb gyűjtésekből nyilvántartásba vettünk 1500 új, részben hazai, részben 

külföldi könyvtárakban őrzött példányt. 
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 NKA pályázati támogatással teljes egészében elkészítettük A magyarországi kézisajtó 

XVII. század első harmadának történetét, szöveges, illusztrált formában, 

párhuzamosan két nyelven, angolul és magyarul. Ez, és a magyarországi 

nyomdászmutató a kezdetektől 1948-ig a www.typographia.oszk.hu tematikus 

honlapon vált hozzáférhetővé.  

 Az egyházi könyvtárakkal együtt végzendő feltáró munkálatok sajnos külső okok 

miatt lassabb ütemben folynak:  

- a budapesti Piarista Könyvtár ősnyomtatványainak és antikváinak példányleírása az év 

második felében szünetelt a könyvtár költözése miatt; 

- a budapesti Pálos könyvtárban megszakadtak a munkálatok a kutatást végző 

könyvtáros nyugdíjba menetele miatt; 

- az Evangélikus Országos Könyvtárral való együttműködésünk folyamatos, a 

munkálatok terv szerint folynak. 

 A 19. századra vonatkozó bibliográfiai alapkutatást illetően, a korábbi XIX-XX. 

századi Könyvtörténeti Osztály immár csoportként működő munkatársai az AMICUS 

adatbázisban 2010 folyamán létrehozott, a korszakra (1801–1920) vonatkozó 

monografikus tételek leválogatásának eredményén dolgozott. A leválogatás során 

kapott 94.030 rekordot betöltöttük a RETROBI Könyvek (1801–1920) 

adatbázisunkba, majd elkezdtük az adattartományok bibliográfiai rekordjai közötti 

összehasonlító felmérést. A tételek összevetésének eredményei (2011. május-

december közepe): átnézett tételek: 24.642; átemelt, hitelesített tételek: 13.766; törölt 

tételek: 5.962.  

 A tartalmi feltárás eszközeinek kiválasztásával kapcsolatban igazgatói döntés született 

arról, hogy a Csoport az RMNy és a Petrik bibliográfiák szerves folytatásaként először 

az 1801–1850 között megjelent nyelvi és területi hungarikumok bibliografizálásával 

foglalkozzon, az erre a célra 2012 tavaszára kialakítandó HUNMARC-alapú 

adatbázisban. 

2.2.3 Retrospektív sajtóbibliográfia 

 A Sajtótörténeti Kutatások Osztályon folyamatosan végeztük a Retrobi-Sajtó 

adatbázisba betöltött rekordok bibliográfiai adatainak kiegészítését az 1705–1849, 

1850–1867, illetve a 1867–1921 közti időszak kiadványairól készült OSZK-

katalógusrekordokban. 119 katalógusszintű leírást egészítettünk ki hiányzó 

bibliográfiai adatokkal autopszia alapján; ehhez 2011 folyamán 53.079 

folyóiratszámot kellett átnézünk.  

 A magyarországi hírlapok és folyóiratok bibliográfiája, 1921–1944 című nyomtatott 

korszak-bibliográfia tételeinek adatszerkezeti javítása 2011 során befejeződött. A 

kisebb volumenű, de a tételeknek mintegy harmadát – 2.821 rekordot – érintő, 

elsősorban almezők és kódok hiányából fakadó javítási feladatok programozói 

segítséggel lesznek megoldhatók.  

 2011-ben is folytattuk a 2010-ben megkezdett munkát, amely során a korábban 

nyomtatásban megjelent sajtóbibliográfiák címanyagát vetjük össze az OSZK 

katalógusával, s első lépésben a megyei sajtóbibliográfiák címanyagára vonatkozó 

hiánylistákat állítunk össze, előszerzeményezést végezve a Gyarapítási Osztály 

számára – eddig 512 címet hasonlítottunk be. 

 Megkezdődött az adatbázisban autopszia alapján leírt kiadványok tárgyszavazása 

az OSZK-tezaurusz alapján. 

http://www.typographia.oszk.hu/
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 Minthogy az Országos Széchényi Könyvtár állománya a sajtóbibliográfia 

gyűjtőkörébe tartozó kiadványok tekintetében nem teljes, ki kell alakítani a minél 

szélesebb körű, lehetőleg országos szintű könyvtári együttműködés formáit az 

adatbázis teljessé tétele érdekében. Az eddigi bibliográfiai munka eredményeinek 

hasznosítása érdekében előkészítettünk egy együttműködést a Debreceni Egyetemi 

Könyvtárnak a lelőhely-nyilvántartásban érdekelt szakembereivel. 

2.2.4 Magyar Nemzeti Bibliográfia honlap 

Az MNB-honlap megfelelően működik. A további fejlesztések érdekében létrehozásra kerül 

2012-ben egy intézményi Bibliográfiai Bizottság, mely a nyolcnyelvű honlap további 

szolgáltatásainak, illetve az országos feladatokra vonatkozó retrospektív korszak-bibliográfiák 

online elérhetőségének összehangolását, fejlesztési irányait és felügyeletét fogja biztosítani. 

2.2.5 Nemzeti Névtér program megindítása 

2011. IV. negyedévében egyeztetések kezdődtek a nemzeti könyvtár különböző bibliográfiai 

műhelyeiben épített egységesített név-állományokról (egységes Nemzeti Névtér Program 

érdekében). 

2.3 Tudományszervezés, intézményi tudományos tevékenység 

2.3.1 Szervezeti kérdések 

2011-ben a korábban önálló XV–XVIII. századi Könyvtörténeti Osztály és XIX–XX. századi 

Könyvtörténeti Osztály Könyv- és Művelődéstörténeti Kutatások Osztály néven egyesült. 

Az intézményben folyó kutató, feltáró, előkészítő tudományos munkák jelentős része nem 

szűkül különálló szervezeti egységekre, a szervezett tudományos kutatás általános 

felügyeletét a Tudományos Igazgatóság látja el. A koordinációs feladatok végzésére az 

igazgatóság keretében Tudományos Titkárság jött létre osztály-szintű szervezeti egységként.  

2011 őszétől az intézményi Kiadványtár is integrálódott a Tudományos Igazgatóságba, az 

intézményi kiadványok felügyeletét – a tudományos konferenciák és éves nagykiállítások 

mellett – 2011 őszétől szintén a Tudományos Titkárság látja el. 

2.3.2 Forráskutatás, intézményi tudományos tevékenység 

Retrospektív Nemzeti Bibliográfia 

 

Ld. a 2.2.2 és 2.2.3 fejezetben. 

 

Gyűjteményi tudományos alapkutatás, kutatásszervezés 

 

 Az MTA–OSZK Res libraria Hungariae Kutatócsoport Fragmenta Codicum Műhelye 

2011-ben is folytatta az OSZK lefejtett kódextöredékeinek tudományos feldolgozását, 

s 50 db töredékkel készült el. Listába vette és identifikálta az OSZK más 

gyűjteményeinek feldolgozása során előkerült kódextöredékeket, valamint külső 

partnerek számára 12 esetben nyújtott szakmai segítséget fragmentumok 
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azonosításában. A nemzeti könyvtár kódextöredékeinek mintegy felét sikerült 

digitalizálni. 

 Az OSZK Kézirattárában őrzött illuminált kéziratok repertorizálása 2011-ben 

folytatódott, mellette nemzetközi együttműködésben elkészült a kézirattár egy igen 

jelentős, eddig szakmai körökben is jórészt ismeretlen darabjának (az ún. Apollonius-

töredéknek) monografikus feldolgozása. 

 A műhely befejezte az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár kódexállományának 

tudományos feldolgozását, de célszerűnek látszott, hogy más esztergomi egyházi 

gyűjteményekre és újabban megtalált kódextöredékekre is kiterjessze kutatásait.  

 Holl Béla befejezetlenül maradt hatalmas vállalkozásához, a magyarországi középkori 

liturgikus költészet kritikai kiadásához elkészült a tételesen ellenőrzött forrásjegyzék 

és a tételmutató repertórium, amely 2012 első felében jelenik meg.  

 Az MTA által támogatott kutatócsoportok számára 2011-ben kiírt pályázaton a 

kutatócsoport a következő öt évre (2012–2016) 145 millió Ft akadémiai támogatást 

nyert, valamint a Fragmenta Műhely korábban elnyert OTKA pályázatának 

futamidejét egy évvel meghosszabbították. 

 A jövő év feladata marad a kódexek és kódextöredékek adatbázisának kiépítése – a 

könyvtár anyagi lehetőségeinek függvényében. 

 

 A Kutatócsoport 19. századi Könyv-és sajtótörténeti Műhelyében az alapkutatási 

feladatoknak megfelelően folytatódott a könyvkereskedelemre, könyvkiadásra, 

sajtótörténetre és az olvasástörténetre vonatkozó levéltári források szisztematikus 

feltárása, kiértékelése. A munka párhuzamosan három helyszínen, Budapest Főváros 

Levéltárában és a Magyar Országos Levéltár két részlegében zajlik. 2011-ben 

folytatódott a BFL tanácsi és elnöki iratanyagában fellelhető, a második periódusra 

(1874–1901) vonatkozó iratanyag feldolgozása. Ugyanitt ütemesen folyik egy újabb 

nagyobb forráscsoport, a cégbírósági anyag vizsgálata. A munkaadatbázis feltöltése 

folyamatosan zajlott. Ennek része a fotórekordok hozzárendelése a meglévő szöveges 

iratleírásához (6.100 rekord, ami 12.400 adatsornak felel meg), mely az 1874–1901 

közötti időtartamra vonatkozólag is elindult. A munkafázis feladata a betöltött adatok 

ellenőrzése, javítása, szerkesztése, az átfedések kiküszöbölése, egységesítése. 

 2011. év kiemelt feladata volt a 19. századi műhely szakmai irányításával a 

Heckenast emlékkiállítás rendezése. A kiállítást megelőző hazai és külföldi levéltári 

kutatások során feltárt forrásanyag digitalizálásra került. A tárlat 2011. november 18-

án megnyílt. Kiemelendő, hogy a Heckenast család birtokában eddig őrzött első 

kiadású könyvészeti anyag a család ajándékozása révén 2011 szeptemberében végleg a 

Széchényi Könyvtár állományába került. 

2.3.3 Tudományszervezés, intézményi és intézményközi tudományos tevékenység 

 Az intézményben tudományos munkát végző kollégák egyéni publikációinak száma 

2011-ben meghaladta a 190-et (8 könyv, illetve könyvfejezet, 96 magyar, illetve 24 

idegen nyelvű tanulmánykötetben vagy tudományos szakfolyóiratban megjelent 

publikáció, 130 előadás, 32 lektori és/vagy szerkesztői munka, 37 interjú, illetve több 

tucat lexikon-szócikk). Mindemellett munkatársaink 2011-ben is kiterjedt oktatói 

tevékenységet folytattak (15 fő), a különböző szakbizottsági és opponensi tevékenység 

meghaladja a 60 alkalmat. 

 Az intézményi minősített kutatók száma 2011-ben elérte a 36 főt, közülük 4 fő 

akadémiai doktor, a többi kolléga PhD fokozattal rendelkezik. Rajtuk kívül az 
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intézményben 24 fő rendelkezett 2011 során kutatónappal, s vett részt – a 

Tudományos Bizottság döntése értelmében munkaideje egy bizonyos részében – 

egyéni vagy kollektív kutatómunkában.  

 Az intézményben 2011 során 10 munkatárs (8 aktív, 2 nyugdíjas) részesült állami 

vagy intézményi kitüntetésben. 

 Tudományos kutatásszervezésre, illetve a kutatási eredmények publikálására 2011-ben 

a Tudományos Igazgatóság 19 pályázatot nyújtott be, illetve koordinált. Pályázataink 

többségét kiadványok megjelentetésére, adatbázisok fejlesztésére és működtetésére, 

nagykiállítások támogatására nyújtottuk be. 

 Az intézmény 2011-ben is részt vállalt a hazai kutatási infrastruktúra középtávú 

fejlesztési koncepciójának kidolgozásában (Nekifut) a Tudományos Igazgatóság 

révén. 

 Részben intézményközi együttműködések, részben új tudományos kutatási 

eredmények fórumaiként 9 szakmai konferenciát, 5 nemzetközi szimpóziumot, 

illetve az intézmény kutatói számára éves OSZK Tudományos Ülésszakot 

rendeztünk, két ülésnappal: decemberben, illetve januárban. Ez utóbbi válogatott, 

szerkesztett anyaga a Gondolat kiadóval közösen elindított Bibliotheca Scientiae et 

Artis könyvsorozatban nyomtatott formában is megjelent. Márciusban a „Magyar Föld 

és Éggömbök” kiállításunkhoz kapcsolódóan tudományos ülésszakot szerveztünk az 

ELTE Térképészet-tudományi Tanszékével közösen. Októberben a lendvai Galéria 

Múzeummal és a Magyar Evangélikus Országos Könyvtárral közösen Hitélet a török 

árnyékában – címmel szerveztünk szakmai konferenciát Kulcsár György művei 

tiszteletére. „Ha minden összetört…” címmel egykori irodalomtörténész kollégánk, 

Melczer Tibor halálának 10. évfordulóján szerveztünk tudományos konferenciát az 

MTA Irodalomtudományi intézetével és a római La Sapienza Egyetem Hungarológiai 

tanszékével közösen. 

 Igen sikeresnek volt mondható a kapcsolattartás hazai és külföldi akadémiai 

intézményekkel és egyetemekkel. Az intézmény munkatársai közül 7 fő vett részt 

előadóként a VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson, 2011 augusztusában. 

 Jelentős sajtóérdeklődés mellett sikerült megmentenünk a nagyváradi Szigligeti 

Színházban talált úgynevezett Zárkő-dokumentumokat, s ezeket intézményünk 

restaurálta. A megmentett dokumentumkötegről digitális másolat is készült, majd a 

restaurált iratok 2011 májusában kerültek vissza a nagyváradi teátrumba, októberben 

ugyanitt mutatták be a felbukkant kordokumentumokról szóló, részben munkatársaink 

által írt kötetet. 

 Munkatársaink továbbra is szerepet vállaltak az akadémiai közgyűlési képviseletben, 

az MTA I. Osztályának munkájában, az Irodalomtudományi illetve 

Művelődéstörténeti Bizottságokban. Ezek mellett aktívan részt vettünk OTKA 

programokban, több NKA finanszírozta projektben, intézményi szakmai kiadványok 

(Lymbus és a Magyar Könyvszemle) szerkesztőbizottságaiban, illetőleg a 

Klebelsberg ösztöndíj-bizottság munkájában, a külföldi hungarika-kutatások 

eredményeinek intézményi biztosítása érdekében. 

 NKA pályázatoknak köszönhetően több kutatási eredmény kerülhetett nyomtatott 

formában megjelenésre. Forrásközlésként, több éves kutatómunka eredményeként 

adtuk közre az MTA Zenetudományi Intézetével és a Gondolat kiadóval közösen 

Dohnányi Ernő családi levelezését, fakszimilében látott napvilágot az OSZK egy 

eddig lappangó kincse, az ún. Apollonius pictus pergamentöredék. 

 Professzionális kiadói együttműködések keretében több neves sorozatunk jelent meg. 

2011-ben a nehéz anyagi körülmények mellett is 25 kiadványt jegyzett a nemzeti 

könyvtár. Az egyetemi/akadémiai együttműködés jeléül több közös 
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könyvbemutatónak adtunk otthont. 

2.3.4 Zirc, Reguly Antal Műemlékkönyvtár 

 A műemlékkönyvtár anyagát 2011-ben 89 alkalommal használták a kutatók. A 

műemléki rész látogatottsága 11.575 fő volt. Az állandó kiállítás mellett 

megrendezett „A zirci apátság kincsei” című tárlat mintegy 6.000 látogatót vonzott. 

A műemlékkönyvtár 2011-ben is részt vett a Múzeumok Nyári Éjszakája, a 

Múzeumok Őszi Éjszakája és a Múzeumok Őszi Fesztiválja országos programokban. 

Konferenciák, tudományos és művészeti rendezvények mellett a műemlékkönyvtár 

barokk termét igyekeztek egyéb közösségi rendezvényekre is biztosítani. 

 A Műemlékkönyvtár helytörténeti anyagából mintegy 500 tételt dolgoztak fel a 

könyvtár adatbázisában. A törzsállomány feldolgozásában kapacitáshiány okán nem 

értek el komoly eredményeket, ugyanígy a "Zirc és Vidéke" c. helytörténeti lap 

repertórium szintű feldolgozása sem történt meg. A Műemlékkönyvtár helytörténeti 

képanyagának digitalizálása részlegesen valósult meg, főként tárhelyhiány miatt. 

Egyeztetések történtek az E-szolgáltatási Igazgatósággal, hogy biztosítsanak helyet az 

egyik OSZK-szerveren, mert a képanyagot viszonylag nagy méretben célszerű 

digitalizálni s szolgáltatni az MDK-nak. 

 A könyvtár életében fontos momentumnak számít, hogy a Ciszterci Renddel való 

megállapodás idei megújításakor mindkét fél szorgalmazta a könyvtár nevének 

megváltoztatását. Az új javaslat: az Országos Széchényi Könyvtár Ciszterci 

Műemlékkönyvtára, mely 2012-től kerülhet elfogadtatásra. 

2.4 Szakmai együttműködés a hazai könyvtári- és intézményrendszerrel 

2.4.1 Humántudományi Tanulmányok és Cikkek Adatbázisa 

 A cikkarchívum kialakítását céltó TÁMOP-pályázat keretén belül, a MATARKA 

felelőseivel együttműködve a gyűjtőkör, a közös adatbázis-építés módszerének 

pontosítása. 

– A MATARKA felelőseivel való egyeztetés a pályázat megvalósítás során megtörtént, a 

további gyűjtőköri egyeztetésre, illetve a közös adatbázis-építés módszerének 

pontosítására 2012-ben kerül sor. 

 A miskolci TÁMOP-pályázat keretén belül a MATARKA vonatkozó rekordjainak 

honosítása a HUMANUS adatbázisban, azaz az onnan származó rekordok „feljavítása” a 

HUMANUS által megkövetelt adattartalom szintjére. 

– A munka 2011-ben a terveknek megfelelően befejeződött. 

 Az egyszerzős tanulmánykötetek tartalmát feltáró adatbázis átvezetése a HUMANUS 

adatbázisba. 

– A munka 2011-ben a terveknek megfelelően befejeződött. 
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Állandó feladatok: 

 Az analitikus feldolgozás folytatása, mindenekelőtt az OSZK szakkönyvtári 

gyűjtőkörének megfelelő szakterületeken: a magyar irodalomtudomány, nyelvtudomány 

és történettudomány területén 

– A tervnek megfelelően folyamatosan, rendben zajlott. 

 A forrásdokumentumok ütemes, zavartalan feldolgozása érdekében továbbra is folyamatos 

kapcsolat fenntartása a feldolgozó osztályokkal, a Gyarapítási Osztállyal, a Raktári 

Osztállyal. 

– A tervnek megfelelően folyamatosan, rendben zajlott. 

 A HUMANUS építésére, illetve felhasználására eddig kötött együttműködési szerződések 

értelmében részvétel a Recepciós adatbázis munkálataiban, a külföldi partnerekkel 

elindult adatcserében; lehetőség szerint együttműködés kialakítása az MTA Magyar 

Tudományos Művek Tára nevű adatbázisával. 

– Az együttműködés folyamatos volt, a Recepciós adatbázis munkálataiban való további 

részvétel, valamint az MTA Magyar Tudományos Művek Tárával való együttműködés 

tárgyában egyeztetésre van szükség. 

 A HUMANUS további bemutatása a könyvtáros szakmának, az építésében érdekelt 

potenciális partnereknek. 

– A meglévő partnerekkel való együttműködés zavartalanul folytatódott, de újabb 

partnerek bevonására egyelőre nem került sor. 

2.4.2 Libinfo 

 Az újonnan beérkezett kérdések megválaszolási nehézsége szerinti értékelésének lehetővé 

tétele a Libinfo új webhelyén. (Ez a válaszok számánál egzaktabb statisztikát és 

normarendszert tesz lehetővé, továbbá megteremti annak alapjait, hogy a szolgáltatás 

bizonyos részeit a jövőben fizetőssé tehessük.) 

– Megvalósult 2011. június 30-ig. A konzorciummal elfogadtattuk a javaslatot. A további 

fejlesztés informatikai támogatást igényel. (A Libinfo 2011. július 1-jétől a Tájékoztatási 

osztályhoz tartozik.) 

 A tagkönyvtárak válaszadásait értékelő rendszer kidolgozása. (Ezzel aktívabb részvételre 

és válaszadásra ösztönözzük őket, s pontosan értékelhetjük munkájukat.) 

– Megvalósult 2011. augusztus 15-ig. A konzorciummal elfogadtattuk a részletesen 

kidolgozott rendszert.  A további fejlesztés informatikai támogatást igényel. 

 Részletes szakmai tanulmány készítése, amely részletes statisztikai analízist, a válaszadás 

alatti munkavégzés szabatos feltárását és a kérdések-válaszok elemzését tartalmazza az 

eltelt tíz év tapasztalatai alapján. 

– A Libinfo és az inform@ egyesítési tervei miatt a feladat 2012-re elhalasztva. 
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2.5 Tájékoztató szolgálat, tájékoztató eszközök 

2011 második félévétől, az új SZMSZ alapján, a Tájékoztatási Igazgatóság is átszervezésre 

került. A szervezeti egység új neve: Információszolgáltatási Igazgatóság. Az igazgatóság alá 

tartozó osztályok: Tájékoztatási Osztály, Olvasó és Ügyfélszolgálati Osztály, Raktári Osztály, 

Országos Lelőhely-koordinációs és Dokumentumellátó Osztály, Restaurátor és Kötészeti 

Osztály. 

2.5.1 Tájékoztatási tevékenység 

A könyvtár tájékoztatással kapcsolatos alapfeladata a könyvtár központi tájékoztató 

szolgálatának ellátása (bibliográfiai tájékoztatás, valamint a szolgáltatással kapcsolatos 

általános tájékoztatás nyújtása helyi és távfelhasználók számára, tematikus jegyzékek, 

bibliográfiák készítése, forráskutatás végzése, elektronikus kiadványok, mikrofilmek és a 

Történeti Interjúk Tárának állományába tartozó videodokumentumok forgalmazása), az 

olvasótermek tájékoztatói felügyelete, illetve a szabadpolcos állomány gondozása, rendezése. 

(Az olvasók nyilvántartása 2011. július 1-jétől az Olvasó- és Ügyfélszolgálati Osztályhoz 

került.) 

 A Mikrofilm Olvasóterem modernizálása, új kiszolgáló pult építése, a mikrofilmes 

szabadpolcos állomány jelentős bővítése. 

– Megvalósult. A szabadpolcos állomány 300 százalékkal bővült, valamint raktárrendezés 

és revízió történt. 

 Az Irodalomtudományi és a Történettudományi Szakolvasó teljes revíziója, az AMICUS-

ban történő behasonlítása. 

– A terveknek megfelelően megvalósult. 

 Az állománygyarapítás felfüggesztése az Általános Olvasó irodalmi és történelmi 

részében, az apasztás megkezdése (előkészület a szakolvasó állományával való 

egybeolvasztásra). 

– A terveknek megfelelően megvalósult. 

 A tájékoztatást kiegészítő tevékenységek számának bővítése (pl. cikk- és képkeresés) 

– A terveknek megfelelően megvalósult. 

 Bibliográfiák összeállítása hazai és külföldi intézmények számára. 

– A megkeresések arányában megvalósult. 

 Partneri kapcsolatok kialakítása társintézményekkel: együttműködés kiállítások, 

kiadványok előkészítésében, digitalizálandó művek válogatásában. 

– Együttműködési szerződések kezdeményezése - és részben azok megkötése is - 

megvalósult. 
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 Felhasználók könyvtárhasználati oktatása; könyvtáron kívüli (internetes) információs 

források használatának oktatása; az OSZK-ban elérhető adatbázisok kezelésének oktatása 

(saját adatbázisok, külső adatbázisok, pl. EBSCO) 

– A terveknek megfelelően megvalósult. 

 Sikeres pályázat esetén új beléptető rendszer kialakítása. 

– Forráshiány miatt elmaradt. 

 Az olvasószolgálati szabályzat módosítása az új SZMSZ értelmében (az Olvasószolgálati 

osztállyal közösen). 

– Az első módosítás megtörtént, 2012-ben az újonnan életbe lépő jogszabályi változások 

miatt további módosításra lesz szükség. 

2.5.2 Olvasó- és ügyfélszolgálat 

Alapfeladata 2011. június 30-ig: az egységes olvasószolgálati rendszer fenntartása, a 

törzsgyűjteménybe tartozó könyvek, időszaki kiadványok, elektronikus kiadványok, 

mikrofilmek és a Történeti Interjúk Tárának állományába tartozó videó-dokumentumok 

forgalmazása, a könyvtárközi kérések lebonyolítása. Az ODR keretében az Országos 

Széchényi Könyvtárra háruló alapfeladatok ellátása. A hazai könyvtárak közötti 

együttműködés keretében működő Libinfo online tájékoztató szolgáltatás moderátori és 

szakmai feladatainak ellátása. 2011. július 1-jétől az elektronikus dokumentumok 

forgalmazása és a Libinfo a Tájékoztatási Osztályhoz került, a könyvtárközi kölcsönzés és az 

ODR önálló osztállyá alakult. 

 

Egyéb tevékenységek: 

 Javaslatok kidolgozása az elektronikus és az audiovizuális dokumentumok 

forgalmazásának átszervezésére. 

- Az olvasótermek 2012-re tervezett összevonásáig a feladat elhalasztva. (2012-ben a 

feladat felelőse a Tájékoztatási osztály) 

 A különösen védett törzsgyűjteményi dokumentumok speciális olvasóteremben történő 

kiszolgálása. 

- Az olvasótermek 2012-re tervezett összevonásáig a feladat elhalasztva. (2012-ben a 

feladat felelőse a Tájékoztatási osztály) 

 A törzsgyűjteményi dokumentumok intézményi kölcsönadásának újragondolása, a hozzá 

kapcsolódó szabályzat elkészítése. A kölcsönadási szerződés szövegének aktualizálása 

együttműködve a különgyűjteményekkel. 

- 2012-re halasztódik egyéb, a munkatervben nem szereplő ok miatt. Helyette: Az 

Ügyfélszolgálat helyének berendezése, az árukészlet felmérése, beárazása, átrendezése 

történt meg. 

 A dokumentumforgalmazási szabályzat átdolgozása, egyeztetve a Raktári osztállyal, a 

Tájékoztató osztállyal és az Állományvédelmi Bizottsággal. 

- A szabályzat egyeztetése megkezdődött, 2012-ben kerül végleges, elfogadott állapotba. 
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 Részvétel az új olvasószolgálati szabályzat, (a „Könyvtárhasználati Szabályzat”) 

törzsgyűjteményre vonatkozó fejezeteinek kidolgozásában. 

- Az első módosítás megtörtént, a 2012-ben életbe lépő jogszabályi változások miatt 

további módosításra lesz szükség. 

 Az OSZK dokumentumairól készült reprodukciók engedélyezési díjának megállapítására 

vonatkozó szabályzat átdolgozása, a törzsgyűjteményi dokumentumokra vonatkozó 

kiegészítések beillesztése. 

- A szabályzat egyeztetés alatt, 2012-ben kerül végleges, elfogadott állapotba. 

 Sikeres pályázat esetén az új beléptető rendszerhez kapcsolódó kliens telepítése a Belső 

kölcsönzésre. A dolgozók dokumentum-ellátásának átszervezése a kliens használatával. 

- Forráshiány miatt elmaradt. 

 

A Libinfo értékelését lásd a 2.4.2 fejezetben 

2.5.3 Raktári tevékenység 

Alaptevékenység 

 

A Raktári osztály a Gyarapítási osztálytól napi, illetve heti rendszerességgel átveszi a 

törzsgyűjtemény új gyarapodását és vezeti a helyrajzi nyilvántartásokat. Az állományvédelmi 

előírások betartásával gazdálkodik a belső és külső raktári terekkel; biztosítja a 

törzsgyűjteményi dokumentumok raktári férőhelyét. Az olvasószolgálati és belső használói 

rendszerben forgalmazza a prézens állományt, illetve gondoskodik a muzeális példányok 

biztonságos megőrzéséről. Az időszaki kiadvány számokat raktári egységbe rendezi és átadja 

a Gyarapítási osztály nyilvántartó csoportjának. A kollacionált egységeket visszaveszi és a 

forgalmazás során sérült könyvekkel együtt heti rendszerességgel a Kötészetre továbbítja. 

 

Kiegészítő tevékenységek 

 A Régi Fóti úti telephelyen heti rendszerességgel fogadja a Gyarapítási osztályról érkező 

fölöspéldányokat. Végzi a fogyatéki jegyzőkönyvek alapján összeállított listák 

térítésmentes kiajánlását a Könyvtári Intézet hónlapján keresztül. A beérkező igényeket 

összesíti, fogadja a könyvtárak, illetve könyvtárral rendelkező intézmények képviselőit. A 

jegyzékre nem kerülő fölöspéldányokból biztosítja a helyszíni válogatás lehetőségét. A 

nem igényelt (tartalmilag elavult vagy rongált) fölöspéldányokat kiselejtezi. 

– A feladat végzése folyamatos (2011. december 15-ig a Gyarapítási osztálytól 189 

ládányi fölöspéldány fogadása; 3.487 db könyv és 915 db periodika fölöspéldány 

kiajánlása történt meg). 

 Helyszín és eszköz biztosítása a Reprográfiai osztály munkatársának az archivális 

példányok kötéstábláinak és borítóinak folyamatos digitalizálásához. (Teljesítmény: 

22.500 felvétel) 

- A feladat végzése folyamatos (2011. december 15-ig megvalósult: 23.396 felvétel). 

 

Kiemelt feladatok 

 Átállás az időszaki kiadványok számítógépes adatbázisban történő helyrajzi 

nyilvántartására. A tesztelési folyamat lezárultával, 2011-től a Gyarapítási osztály 
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kollacionáló csoportjától átvett időszaki kiadvány egységek raktári lelőhelyének 

nyilvántartását az IDA adatbázisban vezetjük. Ezzel párhuzamosan a kartoték 

nyilvántartást folyamatosan lezárjuk. 

 – A feladat végzése folyamatos (2011. december 15-ig megvalósult: 8.824 periodika 

egység) 

 2011-ben sor kerül a 2010-re tervezett, de a februártól bevezetett meghosszabbított raktári 

nyitva tartás miatt elmaradt telepítések végrehajtására. (A teljesítmény mennyiségi adata 

függ a telepítendő dokumentum sajátosságaitól és raktári elhelyezésétől): 

o a nyugati raktárban: az MHC jelzettartományon belül a növekedési helyek 

biztosítására (Teljesítmény: 2918 polcfolyóméter (pfm)) 

- A tervnek megfelelően megvalósult. 

o az MHB jelzettartomány telepítése és növekedési helyének biztosítása a muzeális 

sorozati művek tömörítése által (Teljesítmény: 1536 pfm) 

- A tervnek megfelelően megvalósult. 

o a lépcsőház alatti raktár 1-es szintjén a H 1.723 – 8.999 tartó régi hírlapállomány 

áttelepítésére, biztosítva ezáltal a helyet a H 500-es jelzetű muzeális időszaki 

kiadványoknak és az OC jelzetű könyveknek (Teljesítmény: 809 pfm). 

– A tervnek megfelelően megvalósult, kiegészülve 172 pfm OC jelzetű könyv 

áttelepítésével. 

o a déli toronyraktár 5-ös szintjén a HA jelzetű hírlapállomány férőhelyének 

biztosítása (Teljesítmény: 1155 pfm) 

- A tervnek megfelelően megvalósult. 

o az északi toronyraktár 3-as szintjén az MB jelzetű könyvek tömörítése (plusz 

polcok behelyezése a 210 cm-es telepítési határ fölé) (Teljesítmény: 1440 pfm). 

- A tervnek megfelelően megvalósult. (+2 fő bevonásával a teljes raktári szint 

tömörítése: +1600 pfm) összesen: 3.040 pfm (így nyert terület: 194 pfm). 

 

 A betervezett munkák mellett végrehajtott feladatok: 

Csillaghegyi raktár, archivális B jelzetű könyvek tömörítése a növekedési helyek 

biztosítása céljából. 

- 2011. december 15-ig megvalósult: 1.176 pfm. 

2.5.4 Állományvédelem (restaurálás és kötészet) 

 A Fénykép- és Fotóművészeti Tárban található veszélyeztetett állomány mentése (régi 

üveglemezeinek tisztítása, konzerválása) és új szekrényekbe helyezése. 

- A feladat végzése folyamatos, 2011-ben 275 munkaóra. 

 A Restauráló- és Könyvkötészeti Osztály részletes munkaterv szerint biztosítja és végzi az 

OSZK gyűjteményeinek restaurálási és kötési munkáit. 

- A feladat végzése folyamatos (részletezés alább, a „Különgyűjtemények” c. résznél). 
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 Az Állományvédelmi Bizottság munkájához kapcsolódóan az Restauráló- és 

Könyvkötészeti Osztály kiemelt feladata a könyvtár dolgozói számára az 

állományvédelmi oktatás megtervezése és megszervezése. 

- Az Állományvédelmi Szabályzat hatályba lépését követően, 2012-ben valósul meg. 

 

Darab- és óraszámok: 

 

Megnevezés 2011 várható 

eredményei 

Periodika-kötés 904 db 

Könyvkötés 491 db 

Tékázás 3.735 db 

Állományvédelmi tárolóeszköz 1.495 db 

Restaurálás 13.000 óra 

 

A restaurálás óraszámából 508 óra bevételt termelő munkát végeztünk, 780 órát kiállítások 

rendezésére fordítottunk.  

 

Bevételt termelő tevékenységek: 

 

Születésnapi csomagok Darabszám Értéke (Ft) 

Papírkötés 1.073 1.609.500,- 

Műbőrkötés 1.301 8.066.200,- 

Bársonykötés 254 3.962.400,- 

Extra aranyozás (600 forint) 31 18.600,- 

Extra aranyozás (1.200 forint) 21 25.200,- 

Összesen 2.628 13.681.900,- 

Restaurálás külső megrendelésre  1.766.220.- 

Összesen  15.448.120.- 

 

 

Különgyűjtemények 

 

Különgyűjteményi Igazgatóság Kötészet 

óraszám 

Restaurátorok 

óraszám 

Összes 

óraszám 

Kézirattár 104 998  

RNYT 0 1.098  

Térképtár 120 578  

Színháztörténeti tár 12 724  

Plakát- és Kisnyomtatványtár 197 599  

Zeneműtár 15 569  

Diafilm- és Fotótár 68 290  

ÖSSZESEN 516 4.956 5.372 
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2.6 A könyvtárhasználók magas színvonalú kiszolgálása (infrastruktúra, 

információ, PR) 

Az üzemszerű működés informatikai támogatása, infrastruktúra 

 

Az E-szolgáltatási Igazgatóság a 2011-es év közepén jött létre, osztályai újonnan, illetve a 

szervezet különböző igazgatóságain levő osztályok szétválásából, illetve összeolvadásából 

alakultak ki. 

Ennek megfelelően az igazgatóságnak önálló 2011-es évre vonatkozó munkaterve nem volt, 

az egyes feladatok az új szervezeti keretbe a megalakulással kerültek be. 

A 2011-es év több szempontból is problematikus volt, ami rányomta bélyegét a 

feladatteljesítésre. A hátráltató tényezők közül az év közbeni, a közszférát általában érintő 

súlyos elvonásokat, az informatikai területre egyébként is jellemző, de a külső hatásokra csak 

erősödő fluktuációt, valamint a kötelezően előírt létszám- és bértömeg-csökkentést szeretnénk 

kiemelni. 

 

A 2011-es év vonatkozó feladatai 

 

Az év feladatait megpróbáltuk besorolni az egyes osztályok feladatkörének megfelelően, 

általában ahhoz az osztályhoz, amely részvétele a megvalósításban a legjelentősebb. (Néhány 

osztály – Digitalizáló Osztály, E-könyvtári Szolgáltatások Osztály, Webtartalom 

Koordinációs Osztály – tevékenységének értékelése a vonatkozó fejezetekben található.) 

2.6.1 Alkalmazás Szolgáltatások Osztály (ASZO) 

A 2011. évben számos fejlesztés valósult meg, amely külső, illetve külföldi rendszerekkel 

kapcsolatos együttműködéseket érintett, illetve hozzájárult az OSZK nemzetközi 

elismertségének növeléséhez. Új technológiák bevezetésével jelentős előrelépéseket tettünk a 

szigetrendszerek integrálása felé, illetve abba az irányba, hogy jövőbeni fejlesztéseinket már 

ezekre alapozva végezhessük el. Az év folyamán számos olyan fejlesztés is megvalósult, 

amelyek iránti igény év közben merült fel, és a 2011-es munkaterven felüli feladat volt. 

 Elkészítettük a digitális kölcsönzés rendszertervét, valamint az ISBN adatbázis 

kötelespéldány-fogadás specifikációját, igaz ez utóbbi csak 90% készültségű az 

erőforrások hiánya miatt. 

 Jelentős előrelépés lenne az ISBN adatbázisból MARC rekordok kinyerésére szolgáló 

specifikáció elkészítése, ezt azonban az AMICUS rendszer hibája miatt nem tudtuk 

befejezni. Az AMICUS hibát a disztribútornak jelentettük, várjuk a javítását. Jelenleg más 

működő megoldásra alapozni nem tudunk. 

 Az ISBN számok weben keresztüli igénylésének programozása erőforrás hiány miatt 

2012-re tolódik át. 

 Elkészült viszont és működik a Virtuoso szemantikus adatbázis inkrementális 

frissítése. 

 Sikeresen megvalósult a VIAF számára a FOAF adatainkra mutató linket is 

tartalmazó rekordok készítése és kiküldése. 

 Elkészült a Virtuoso szemantikus adatbázis kötegelt feltöltéséhez az Amicus által gyártott 

MARC fájlt rekordokra daraboló és RDF gráfokká alakító program. A projekt 

keretében került bevezetésre az alkalmazások kommunikációját és integrációját támogató 

JMS technológia az OSZK-ban. 
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 Bejeződött a Repox OAI-PMH szüretelő és szerver tesztelése, amelyet uniós projektek 

keretében fejlesztenek. Már tudjuk, hogy a jövőbeli projekteknek is része, vagyis hosszú 

távon biztosított a fejlesztése, karbantartása. A TEL és az EUROPEANA is használja, év 

vége óta a Nemzeti Múzeum Amicus adatainak a ZMNE felé szolgáltatását is végzi. 

Korábban megvalósult a Repox Amicus rekordokkal való feltöltésének automatizálása is. 

 Megvalósult a fentebb említett JMS technológiát is támogató Glassfish SOA-ra való 

áttérés. 

 Sikeresen áttértünk a Jenaról a Virtuoso RDF adatbázisra. 

 Az integrált architektúra kialakításának egy jelentős eleme a nem tervezett, de 

megvalósult ISBN lekérdező webszolgáltatás (gép-gép közötti). Erre további 

szolgáltatások építhetők, például a kötelespéldányként nem beadott, de a kereskedelmi 

forgalomban megjelent könyvek lekérdezése. 

 Elkészült az OSZKDK számára az a fájlfeltöltő kliens, amely „korlátlan” méretű fájlok 

beszolgáltatására ad lehetőséget. 

 Nagyméretű fájlok (térképek) szolgáltatásának programozása elkészült. Az új 

megoldás egyszerűbb tárolást tesz lehetővé, ugyanakkor jelentősebb szerverigényt 

támaszt, melynek beszerzésére forráshiány miatt eddig nem volt lehetőség, így a bevezetés 

2011-ben elmaradt, de várhatóan a 2012-ben érkező szerverekkel megoldhatóvá válik. 

 Humán, illetve gépi erőforrás hiány (nincs megfelelő szerverünk) miatt felfüggesztésre 

került a VOIP mellékek létrehozására irányuló projekt. Ez várhatóan a 2012-ben érkező 

szerverekkel megoldhatóvá válik. 

 A nemzetközi együttműködések kapcsán nehézségeket okoz a partnerekkel való 

kooperáció. Ezek közül a legjelentősebbek: 
o OCLC: Mindent megígérnek, de nem válaszolnak. Hazai képviselőjük, az IQSYS 

segítségével próbálunk előre lépni, amire az MNM-ZMNE együttműködés során kialakult 

kapcsolatot is felhasználjuk. 

o EUROPEANA: Egészen az utóbbi időkig nem válaszoltak a megkeresésekre. Egy hete 

átalakították a helpdesk rendszerüket, azóta reagálnak, de tipikus általános, sablon 

ügyfélszolgálati válaszok érkeznek, amely mind tudományos (könyvtár), mind informatikai 

szempontból nehezen értelmezhetőek. 

 Az EUROPEANA aggregátorsággal kapcsolatos tevékenységünket a MANDA tervek 

megismerése után felfüggesztettük. További kellemetlen meglepetés volt, hogy az 

Europeana Aggregátorság elkészítése megtörtént, de a projekt az év folyamán megszűnt, 

pedig addigra már jelentős erőforrást emésztett fel. Repox feltöltés automatizálása 

elkészült, de mivel a teljes kihozást nem kaptuk meg, így az éles adatok hiányoznak 

belőle. 

 Az Europeana aggregátorsággal hasonló véget ért az ugyancsak elkészült MARC -> EDM 

előállítás specifikálása, programozása és tesztelése is. 

 A mű fájának megmutatása a LibriVisionben monografikus dokumentumok esetében, 

erőforrás hiánya miatt átmenetileg lett felfüggesztve, mivel a rendszert fejlesztő 

programozót más, az alapfeladatok ellátásához szükséges feladatra kellett allokálnunk. 

Jelenleg 80%-os készültségű. 

 Az integrált rendszerrel szembeni követelmények megfogalmazása az átszervezés során 

az IKR osztályhoz került. 

 VIAF-re mutató linkek elhelyezése a FOAF adatokban ugyancsak elkészült. Szintén a 

VIAF-fal összefüggő feladat volt a VIAF számra a rekordküldés automatizálása, amely 

feladat még folyamatban van. Sajnos az adatbázisok nem állnak rendelkezésre a további 

fejlesztéshez. 
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 OSZKDK: Nagyméretű fájlok (térképek) szolgáltatásának további fejlesztése a szerzői 

jogi kérdések tisztázatlansága miatt fel lett függesztve. Ennek tisztázásáig a jelenlegi 

megoldás még képes kiszolgálni az igényeket (Zoomify). 

 Ezzel összefüggő feladat volt az OSZKDK: digitalizált zenei lemezek szolgáltatása, 

amely ugyancsak elkészült, az éles szerverre való telepítés és végtesztelés folyik. A 

szerzői jogi szabályozás tekintetében itt is felülvizsgálat szükséges. 

 Az ETO átállás támogatása folyamatban van. Jelenleg az átállás előkészületei zajlanak, 

az adatok javítása folyik. A megvalósításhoz az IKR osztály együttműködése is szükséges. 

 Az OSZK katalógusa megjelent a Google-ben, a Google összesen 1.800.000 

LibriVision oldalt indexelt be és tett kereshetővé eddig. Ebből 1.300.000 indextétel a 

katalógus angol oldalaira mutat, 500.000 pedig a magyar oldalakra. 

 

Év közbeni, nem tervezett, de sikeresen megoldott feladataink a következők voltak: 

 A Port.hu-nak mű rekordokat adtunk át együttműködés keretében. Az együttműködés 

folytatódik, az adatok tisztítása szükséges. 

 Az OSZKDK esetén is megvalósítottuk az RDF-esítést. 

 Kialakítottuk az SKOS namespace-t, megoldottuk a LÁSD ÉS kapcsolat konverzióját. 

 Teszteltük OSZKDK-s adatokkal a SOLR-t. 

 Elkészült az ISIS-es ponyva adatbázis Amicusba betölthető MARC fájlja. 

 Elkészült az új Java alapú OSZKDK portál. Sajnos, korábban nem volt ismert az OSZK 

pontok biztonsági hiányossága, ezért implementálásához további előkészületek 

szükségesek, amelyek megfelelő szinten biztosítják a szerzői jogok védelmét is. 

 Továbbfejlesztettük a honlapon (www.oszk.hu) lévő telefonkönyvet a következőkkel: 

csoportok kereshetősége, css változások, egységek listázása stb. Jelenleg az Infrastruktúra 

Fejlesztési Osztály végzi az adatok karbantartását. Az adatok szinkronitásának, a 

helyesírási hibák elkerülésének és a változások nyomon követésének érdekében 

adminisztrációs felület válhat szükségessé a továbbiakban. 

 Megoldottuk az OSZK-ban egyidejűleg tartózkodó emberek számának meghatározását a 

beléptető rendszer által rögzített adatok alapján a rendezvények biztonságos 

lebonyolítása érdekében. 

 Átírtuk a katalógusban lévő OPAC gépeken az Explorer futását ellenőrző programot Java-

ba. 

 Befejezés előtt áll a gyászjelentés adatbázis fejlesztése is, azonban a személyi 

változások, csoportos létszámleépítés miatt bejezésének ideje 2012-re tolódik át. 

Terven túlmenően megvalósult jelentősebb fejlesztések: 

 az Amicus gyarapítási modulján belül az időszaki kiadványok érkeztetésének és 

feldolgozásának megoldása.  

 IDA fejlesztés, jelzetek alatti bejegyzések másolhatóvá tétele és egyéb - a 

használhatóságot segítő - módosítások a felhasználói igények változásának figyelembe 

vételével. 

 Elkezdődött a Köztaurusz betöltése az Amicusba, amellyel rögzített tárgyszórendszer 

fog rendelkezésre állni az integrált könyvtári rendszerben. Megvalósításával a jelenlegi 

név authority mellett tárgyszó authority is elérhető lesz. 

 A Magyar Nemzeti Múzeum állományának elérhetővé tétele OAI szerverünkön keresztül 

és ennek automatizálása. 

http://www.oszk.hu/
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2.6.2 Integrált Könyvtári Rendszerek Osztály (IKR) 

 A retrospektív konverzióhoz napi rendszerességű ellenőrzéshez használt listák az 

adatbevitel befejeztéig készültek, sajnos, több típushiba javítása emberi erőforrást 

igényelt, így a teljes körű automatizálás meghiúsult (megoldása folyamatban van), 

valamint a rendszeres manuális beavatkozás jelentős időráfordítással járt. A projekt 

lezárása után készültek összefoglaló hibajegyzékek, melyek átadásra kerültek az illetékes 

osztályoknak (KFO, RFO, RNYT). 

 A termékek előállításának automatizálása 90%-ban megvalósult. Sajnos, akárcsak a 

retrospektív konverziót támogató termék-előállításnál, itt is igaz, hogy az emberi 

beavatkozás igénye kizárja a teljes automatizálást (a megoldása folyamatban van). A 

megszokott termékeken kívül (KEC, MNBWWW/K, MNBWWW/T, MNBWWW/P, 

MNBWWW/H, MNBWWW/Z, MASZRE, UNESCO/Index Translationum) ez évben 

jelentős egyedi kérést is kiszolgáltunk, beállítottunk egy új napi rendszerességű 

termékelőállítás (Magyar Nemzeti Múzeum rekordjai OAIPMH-n keresztüli szolgáltatása 

ASZO-val közösen készült), illetve a MOKKA számára is készült több teljes 

rekordállomány átadás (B1 – OSZK törzsgyűjtemény, illetve NPA – Nemzeti Periodika 

Adatbázis), valamint, mivel a MOKKA gyűjtőköre kibővült a részdokumentumok 

analitikus leírásával, a 2009-ben beállított napi rendszerességű rekordátadás 

automatizmusán is változtatni kellett. 

 Gyarapítási modul „rendbetétele”: rendelések archiválása, költséghelyek hibáinak 

javítása, új költséghelyek készítések kapcsán, 2011 tavaszán az AMICUS 

segédadatbázisán folytattunk teszteket. Sajnos az AMICUS bevezetése óta nem került 

sor a gyarapítási adatok archiválására, így jelentős mennyiségről van szó. Az 

archiválási műveletet a rendszer nem képes egy lépésben elvégezni (kb. 2 hónapos 

adagokban vagyunk képesek archiválni az adatokat). Ez azt jelenti, hogy 60-70 részletben 

lehet a műveletet elvégezni, ami kb. 20-30 munkaórát vesz igénybe lehetőleg olyan 

időszakban, amikor nem dolgoznak az adatbázisban. A napi munka mellett, 

létszámhiánnyal küszködve ez nem volt vállalható, tervezett elkészülte 2012 elejére 

tolódik, a szóban fogó adatok köre így kibővül a 2011-esekkel. 

 A Gyarapítási napló továbbfejlesztésének specifikálása az újonnan megfogalmazott 

igények szerint, valamint a napló nyomtatásának megoldása a következőképpen alakult: a 

gyarapítási napló java platformon íródott, dokumentációja hiányos, időbe telt a forrást, 

illetve a kapcsolódó dokumentumokat beszerezni, mivel programot készítő kolléga 2008 

óta nem dolgozik az intézményben. Mivel programozói oldalon erőforrás hiányában a 

fejlesztés megoldására nem volt reális esély, így a specifikáció elkészítése 2012 elejére 

tolódik. 

 Az MNB füzetek módosított ETO szerinti megjelenítésének specifikációja c. feladat 

részeként az mnbwww program új ETO szerinti átalakítása mellett a fejlesztés tartalmazza 

a legutóbbi verzió bevezetése óta felmerült hibák javítását, elkészült az új ETO szerinti 

konkordancia táblázat, illetve a javítandó hibák felderítése folyamatosan zajlott a 2011-es 

évben. Sajnos, forrás hiányában a fejlesztés maga nem indulhatott el, így a specifikáció 

végleges elkészítése is a 2012 elejére tolódik. 
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2.6.3 Infrastruktúra Szolgáltatások Osztály (ISZO) 

 Az év közbeni jelentős elvonások miatt fejlesztésre egyáltalán nem, a meghibásodott 

alkatrészek pótlására pedig csak nagyon szűkösen volt lehetőség, ami lehetetlenné 

tette a forrásigényes fejlesztések megvalósítását. Ennek megfelelően azok a feladatok 

valósultak meg elsősorban, amelyek nem igényeltek beszerzést. A területen tovább 

folytatódott a fluktuáció, ezért több feladatot gyakorlatilag újra kellett kezdeni. Kollégák 

oktatására az idei évben nem volt keret. 

 A feladattervnek megfelelően a DEBIAN aktuális verziójára álltunk át a legtöbb 

szerveren. 

 A terv szerint megkezdtük az Alfresco használatát. 

 A cloud computing kísérletek folyamatban vannak. Átadtuk az NIIF-nek első virtuális 

szerverünk image-ét. Várjuk az NIIF-től a szerverünk elindítását. Több processzoros 

virtuális szerverek egyelőre nem érhetők el az NIIF megoldásával, így jelenleg nem tudjuk 

terminál szerverként használni. 

 IPv6-ra átállás előkészítését nem tudtuk elkezdeni szabad munkaidővel rendelkező, 

megfelelően képzett kolléga hiányában. 

 Az EDUROAM bevezetése folyamatban van. A bevezetésért felelős kolléga távozott, 

hálózattal korábban nem foglalkozó kollégának kellett átvenni a megvalósítást. Várhatóan 

2012 első negyedévében megvalósul. 

 A storage fájlok sértetlenségének ellenőrzésére elindítottunk egy könyvtár szintű md5 

hash ellenőrzőt. A használat megkezdésekor kiderült, hogy a biztonsági log fájlokat 

betelíti, a fájlműveletek logolásának leállását eredményezve. Ezért nem folytattuk a 

használatát. Megoldás egyelőre nem látszik, szabad munkaidővel rendelkező 

rendszergazda munkája szükséges ehhez. 

 

Év közbeni, nem tervezett, de sikeresen megoldott feladataink a következők voltak: 

 A NIIF által felajánlott tárhely használatát éles üzemben megkezdtük. A tárhelyen 

elhelyezett anyagok mentését megoldottuk. 

 Folytattuk a szervervirtualizációt. 

 A meghibásodott OPM kliensek egy részét linux alapú, munkaállomásnak már nem 

használható PC-vel helyettesítettük. 

 Az active directoryban leképeztük a könyvtár szervezeti változásait. 

 

2.6.4 Webtartalom Koordinációs Osztály 

Az intézményi honlappal és a tematikus honlapokkal kapcsolatos értékelést lásd a „3.3 

Tartalomszolgáltatás” c. részben. 

 

 Az Europeana Aggregátor WIKI kialakítása a MANDA megismert tevei miatt 

okafogyottá vált. 

 Az informatikát érintő egységes statisztikai adatgyűjtés megszervezése, adatsorok 

kigyűjtése megvalósult. 

 Az Alfresco-t az Infrastruktúra Szolgáltatások osztály már üzemelteti, viszont a használói 

kézikönyv erőforrás problémák miatt nem készült el. 
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 A munkafolyamat nyilvántartó rendszer kategóriarendszerének kialakítása az év 

közbeni szervezeti átalakítások miatt félbeszakadt, hiszen ez a feladat szoros kapcsolatban 

áll az aktuális szervezeti struktúrával és feladatmegosztással. 

 Az ISO nemzeti könyvtári statisztika informatikai vonatkozású adatai gyűjtésének 

megszervezése, illetve a digitalizálással kapcsolatos statisztikai adatok gyűjtésének 

megszervezése erőforráshiány miatt 2012-re tolódott. 

2.6.5 Nem az E-szolgáltatási Igazgatósághoz sorolt, de vonatkozó feladatok 

A nemzeti könyvtári igények és elvárások megfogalmazása, az IKR-váltással kapcsolatos 

feladatok felmérése folyamatban van, a szervezeti változásokkal megteremtődött a feltétele 

a kidolgozásnak. Ugyancsak folyamatban van az integrált könyvtári rendszerek 

tanulmányozása, azonban a megfelelő források hiányában a beszerzésre nem kerülhetett sor. 

3. HOZZÁFÉRÉS 

3.1 Beiratkozott olvasók száma, könyvtárhasználók száma (távhasználatok 
is) 

Az olvasók számának növelése érdekében meghirdetett akciók következtében nőtt az 

olvasók száma, valamint emelkedett az olvasói forgalom is (a belépők, illetve belépési 

alkalmak száma). Ezzel együtt a törzsgyűjteményi dokumentumforgalmazás adatai 

csökkenő tendenciát mutatnak, vagyis a belépő olvasók kevesebb dokumentumot 

használtak az előző évhez viszonyítva. Csekély mértékben csökkent az elektronikus úton 

beérkezett olvasói kérések száma is: 2010-ben 48.188 alkalommal, 2011-ben 47.650 

alkalommal fordultak ilyen módon az OSZK-hoz, a csökkenés mértéke 1,11%-os. 

A Különgyűjtemények olvasószolgálati adatairól korábbi részletes kimutatás nem áll 

rendelkezésünkre, ezért a változást tükröző táblázat a tári adatokat összesítve tartalmazza. 

3.2 Könyvtárhasználók száma, a változások tendenciái 

Megnevezés 2010 2011 Változás 

Beiratkozott olvasók 7.937 8.127 +2,39% 

Olvasói forgalom (belépők) 56.545 59.163 +4,62% 

Távhasználat – látogatások 

száma 
20.000.000 23.161.711 +15,8% 

Távhasználat – 

oldalletöltések száma 
75.000.000 87.630.920 +16,8% 
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Törzsgyűjteményi dokumentumforgalmazás 

 

Megnevezés 2010 2011 Változás 

Összes könyvforgalom 

Könyvkiadó + Belső Kölcsönzés 

115.156 114.757 -0,35% 

Összes hírlapforgalom 

Hírlapolvasó + Belső Kölcsönzés 

157.031 147.288 -6,21% 

Összes mikrofilmforgalom 52.557 51.945 -1,17% 

Elektronikus dokumentum, 

multimédia 
678 583 -14,01% 

Összesen 325.422 314.573 -3,34% 

 

 

Különgyűjtemények – Olvasóforgalom 

 

Gyűjtemények Olvasó Használt egység Másolatok 

(felvételek 

száma) 

Diafilm és Fotótár 74  42 

Kézirattár 2.116 98.961 11.875 

Plakát- és Kisnyomtatványtár 712  841 

Régi Nyomtatványok Tára 837 3.364 9.322 

Színháztörténeti Tár 897 78.127 781 

Térképtár 701 18.500 200 

Zeneműtár 771 2.719 3.248 

Összesen 6.108 201.671 26.309 

 

Megjegyzés: a Történeti Interjúk Tárának anyagából a szolgáltatást az Olvasószolgálati 

Osztály végzi. 

 

Gyűjtemények összesen 2010 2011 változás 

olvasók száma 6.085 6.108 +0,37% 

használt egységek száma 

(eredeti+másolat) 285.495 227.980 -20,15% 

3.3 A gyűjtemények digitalizálása, internetes hozzáférhetőség teljesülése 

3.3.1 Digitalizáló Osztály (DIO) 

 Megtörtént a reprográfiai- és digitalizálási tevékenység egy szervezeti egységbe, a 

Digitalizáló Osztályba való szervezése. A folyamatos és zökkenőmentes működés 

biztosítása mellett megkezdődött az egységes szemléletű és szervezésű digitalizálási és 

másolatkészítési tevékenység megszervezése, az egységes munkafolyamat-követő 

rendszer tervezése, a szolgáltatások és termékek egységesítésének és egyesítésének 

előkészítése. 
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 Ebben az évben is folytatódott, illetve a szervezeti átalakulásoknak köszönhetően új 

lendületet kapott a fizikai hordozón megjelent (elsősorban CD- és DVD-lemezen) 

elektronikus dokumentumok szabványos képfájlokká való – állományvédelmi és 

szolgáltatás-bővítési célú – konverziója. Az új beszerzések, a gyarapodás esetében ez a 

művelet már minden esetben része a feldolgozás/bevételezés folyamatának, de 

módszeresen folyik a teljes állomány ilyen módú retrokonverziója is. 2011-ben 

megtörtént a fizikai állomány teljes revíziója is, amely eredményeképpen elkezdődött a 

sérült és olvashatatlan példányok kiszűrése, illetve ezek pótlásának előkészítése. 

 A virtualizált CD/DVD állomány integrálása a helyi szolgáltatások rendszerébe alkalmi 

szinten valósult meg, a teljes gyűjtemény ilyen módon szolgáltatása, a szükséges 

erőforrások (elsősorban gépi és szoftveres) hiányában csupán a tesztek fázisáig jutott. 

 Az EOD szolgáltatás keretében megcélzott mutatók (terv: 70 megrendelés teljesítése) 

teljesültek. 

 A MATARKA tartalom-szolgáltatást folyamatosan üzemeltettük, a több mint 1.000 

megrendelést teljesítettünk. A korábban tervezett új keresőfelület kialakítása, a háttér-

adatbázis átalakítása, a praktikum és az ebből fakadó szervezeti összevonások mentén 

újragondolásra került, nagyobb és integráltabb rendszerek kialakítása felé mozdult el. 

 A szükséges erőforrások (munkaerő és anyagi) hiányában 2012-re tolódott az egyedi 

megrendelések alapján teljesítendő digitalizálási és gyorsmásolási munkák elvégzésére 

pénzbedobós, kártyás önkiszolgáló fénymásoló bevezetésének előkészítése. 

 A Születésnapi Csomaggal csaknem 6.000 születésnapot, évfordulót vagy másféle 

alkalmat tehettünk színesebbé. 

 Az Express csomag bevezetése a szükséges erőforrások (munkaerő és anyagi) hiányában 

ugyancsak 2012-re került át. 

 Az állományvédelmi okokból és szolgáltatás-támogató céllal történő, az eredeti 

dokumentumok tervszerű „előre” digitalizálása a tervezett ütemben haladt, kiegészülve a 

jó minőségű mikrofilmezett példányok digitalizálásával. 

 A korábbi elképzeléseket kissé módosítva, de folyamatosan haladt a mikrofilmek 

tervszerű digitalizálása, melynek során 115 periodikáról több mint 205 ezer felvételt 

(többnyire oldalpárokról van szó) készítettük el. 

– 2011-re mikrofilmről az Esti Hírlap, a Hétfői Hírek teljes anyagának és a Magyar 

Nemzet egy részének digitalizálását terveztük, mely nagyságrendileg megvalósult. 

 A Nemzeti Könyvtár különgyűjteményei részére, a korábbi terveknek megfelelően, 

csaknem 20 ezer állományvédelmi célú digitális felvételt (digitális fotó és szkennelés) 

készítettünk, amely gyakorlatilag 30 ezer dokumentumoldal reprodukálását, 

digitalizálását és utófeldolgozását jelenti. Ennek részeként többek között 979 térképtári, 

1.599 kézirattári, 1.146 zeneműtári, 1.076 színháztörténeti és 1.414 törzsgyűjteményi, 

valamint több mint 12 ezer régi nyomtatványtári dokumentum-felvételt készítettünk el. 

Folytatódott az aprónyomtatványok, szórólapok, plakátok digitalizálása, 967 felvétel 

készült el. (Lásd még alább, a „Különgyűjtemények” c. résznél.) 

 Megvalósult a Különgyűjteményi tárakban megrendelt dokumentumok 

digitalizálása, nyomtatása, plakátok készítése, kiállításokon fotózás, belső és külső 

megrendelések teljesítése. A megrendelések nagyon sok esetben találkoznak az 

állományvédelmi feladatokkal. 

 Fotóztuk a könyvtár valamennyi rendezvényét. 

 

Év közbeni, nem tervezett, de sikeresen megoldott feladataink a következők voltak: 

 Az év végi ünnepek alkalmából új terméket állítottunk össze, a Kisnyomtatványtár 

korabeli karácsonyi képeslapjait digitalizálva állítottunk össze csomagot. 
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 A kiállításainkhoz, rendezvényeinkhez és kiadványainkhoz kapcsolódó grafikai-

kiadványszerkesztői feladatokat láttunk el. 

 Körülbelül 2 TByte digitalizált mester-anyagot költöztettünk át biztonságos 

informatikai környezetbe, s folyamatosan készítjük elő ezen anyagok beszolgáltatását a 

digitális raktárba. 

 

Különgyűjtemények 

 

Az állományvédelmi digitalizálás jelentősége kiemelt, ám csak akkor hatékony, ha a 

digitalizálás mellett a digitális szolgáltatás kérdése is megoldott. (Például a Régi 

Nyomtatványok Tárában digitálisan meglévő dokumentumairól az olvasóknak pdf nyomatot 

készítenek, mivel az olvasótermükben nincs olyan számítógép, amelyről biztonságos digitális 

szolgáltatás történhetne. A fenti megoldás állományvédelmileg elfogadható, ám igen 

költségnövelő.) 

 

Gyűjtemények fájlok száma 

Diafilm és Fotótár 6.307 

Kézirattár 1.599 

Plakát- és Kisnyomtatványtár 967 

Régi Nyomtatványok Tára 12.436 

Színháztörténeti Tár 1.076 

Térképtár 979 

Zeneműtár 1.146 + 6.35219 

3.3.2 E-könyvtári Szolgáltatások Osztály (EKSZO) 

Lásd még „5.1 Az OSZK digitális szolgáltatásai” c. fejezetet. 

 

 A 2010 végére elkészült digitálisraktár-nyilvántartó és munkafolyamat-követő alkalmazás, 

az Indigo használatáról több bemutatót tartottunk. Együttműködések fejlesztésével 

igyekeztük segíteni a könyvtáron belüli használatot. Az alkalmazást továbbfejlesztettük 

automatikus regisztrációval, az adatbázist kiegészítettük a könyvtár állományára 

vonatkozó adatokkal. Az Indigo adatbázis szolgáltatott OSZK-s adatokat az Országos 

Könyvtári Digitalizálási Rendszer számára. Az országos rendszert idén többször 

teszteltük, véleményeztük. 

 Előkészültünk a digitális raktár átköltöztetésére az NIIF tárhelyre. Megterveztük a 

költözés lépéseit, elkezdtük tesztelni a csatolt távoli storage működését, a tényleges 

költözés 2012-ben várható. 

 Folytatódott a digitális gyűjtemények tematikus bővítése könyv- és folyóirat 

digitalizálással, hangoskönyvek készítésével, a MEK Egyesület támogatásával. 

 Az OSZKDK-ba folyamatosan fogadjuk és bevételezzük a külső forrásból érkező e-

book-okat, valamint házon belül a Reprográfiai szolgálat által digitalizált könyveket, 

benne az EoD projekt kapcsán készült digitális kiadványokat. 

 A Magyar Digitális Képkönyvtár továbbfejlesztésére tervezett feladatokat forráshiány 

miatt nem tudtuk teljesíteni, részletesen ld. az 5.1 fejezetben. 

                                                 
19 Helyben, hangzó fájlok 
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 A Digitális Képarchívumban (DKA) alternatív, rugalmas, felhasználóbarát kezelőfelület 

elindult, személyre szabható szolgáltatásokkal (MyLibrary jellegű szolgáltatás). 

 A mormon egyház által digitalizált gyászjelentés gyűjtemény Web 2.0-es alapú 

szolgáltatásának elindulása 2012-ben várható, a fejlesztés egy belső informatikussal 

folyamatban van, részletesebben ld. az 5.1 fejezetben. 

 Az Elektronikus Periodika Archívumban (EPA) a befejeződött miskolci TÁMOP projekt 

keretében több mint 4.000 e-folyóirat füzet tartalomjegyzékének XML konverziója 

megtörtént. Az EPA cikkeinek OAI szolgáltatása elindult. Ennek köszönhetően a közös 

keresőben több mint 250.000 teljes szövegű cikk kereshető az EPA-ból. Tovább 

folytatódott az EPA archívum bővítése, az online dokumentumok nyilvántartása, 

lehetőség szerint archiválása, 2011-ben 52 új digitális folyóirat 7.528 füzetével 

gyarapodtunk. - Részletesebben ld. az 5.1 fejezetben. 

 Előzetes kutatás, felmérés után kísérleti módon elkezdtük az állomány egy részének 

konverzióját e-book olvasók számára alkalmas formátumra. A MEK Egyesület és 

mások támogatásával kezdődött el a MEK dokumentumainak különböző formátumokra 

konvertálása, valamint egy mobil felület kialakítása is. Az adatbázis állománya 2011 

végére elérte a 9.900 tételt. - Részletesebben ld. az 5.1 fejezetben. 

 Az osztályon folyamatosan fogadtunk könyvtári hallgatókat digitalizálási gyakorlatra 

több felsőoktatási intézményből, továbbá számos látogató csoportnak (könyvtáros 

hallgatók (ELTE), középiskolai diákok, határon túli kollégák) mutattuk be az osztály 

tevékenységét. 

3.4 Tartalomszolgáltatás 

A digitális gyűjtemények értékelését ld. „5.1 Az OSZK digitális szolgáltatásai” fejezetben. 

 

Webtartalom Koordinációs Osztály 

 

 Az OSZK új dinamikus (Drupal - nyílt forráskódú PHP és MySQL technológiára épülő, 

moduláris felépítésű webes tartalomkezelő és portálmotor) honlapja 2011 júniusában 

elérhetővé vált a világhálón. A folyamatos üzemeltetését, fejlesztését biztosítjuk. 

 „A magyarul tudó klasszikus”: Miroslav Krleža életművének hungarológiai vonatkozásai 

és műveinek magyar fogadtatása kiállítás és multimédiás honlap elkészült. 

 Forráshiány miatt nem valósult meg a három XIX. századi nemzeti klasszikus dráma 

projektje: Katona József: Bánk bán – Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde – Madách 

Imre: Az ember tragédiája multimédiás oktatási segédanyag az OSZK-ban őrzött egyedi 

és ritka dokumentumok felhasználásával. 

 Corvina-projekt: A Corvina-honlap megújítása új felület és új működtető program 

létrehozását, valamint jelentős tartalmi bővítést kívánt volna, ami azonban forráshiány 

miatt elmaradt, ezért átütemezzük 2012-re. 

 Ugyancsak 2012-re marad forráshiány miatt a „Jeles napok” továbbfejlesztése és 

aktualizálása. 

 Az év során megvalósult a már elkészült szolgáltatások gondozása, az Erkel Ferenc 

honlap, Nyugat honlap és Örkény István honlap tartalmi bővítése.  

 További egyeztetésre vár a Magyar Nyelvtudományi Életművek honlap-minta a nyelvész 

Szabó T. Attila életműve példáján, illetve a 90 év – 90 város kamara-kiállítás elektronikus 

változata, amelyek forráshiány miatt nem valósultak meg.  
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4. MARKETING TEVÉKENYSÉG 

Kommunikációs és marketing tevékenység 

 

Mutatók 2011. 

terv 

2011. 

tény20 

TV megjelenés (fizetett hirdetések nélkül) 50 23 

Rádió megjelenés (fizetett hirdetések nélkül) 30 53 

Írott sajtó megjelenés (fizetett hirdetések nélkül) 100 241 

E-sajtó  750 746 

Fizetett hirdetések száma (médiumtól 

függetlenül, becsült érték) 

5 5 

 

Ebben az évben megkezdődött web 2.0-s kommunikációs tevékenységünk, – ”OSZK 

Social” – amelynek során az alábbi közösségi felületeket alakítottuk ki, gondozzuk, 

szerkesztjük folyamatosan: 

 

 Tartalom Követő21 

Twitter 2.187 287 

Tumblr 306 112 

facebook 473 1.900 

iwiw 123 276 

g+ 23 24 

ÖSSZESEN  2.599 

   

  Megjelenés22 

BLOG   

bloghu 327 45.000 

   

KÉP   

flickr 131 700 

indafoto 780 94.541 

   

VIDEO   

indavideo 5 865 

youtube 35 4.512 

   

FACEBOOK 491 1.623.000 

egyéb 300 8.000 

ÖSSZ: 4.390 1.776.618 

 

                                                 
20 Az Observer által szolgáltatott adatok alapján – amely tartalmaz minden olyan megjelenést, amelyben az 

OSZK említésre kerül: TV megjelenés 54, rádió megjelenés 53, írott sajtó megjelenés 435. 
21 Követő: a tartalmakat elolvasó felhasználók száma 
22 Megjelenés: a tartalmak megnyitásának száma 
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Az OSZK-tartalmakat – amelyeknek száma ebben az évben 4.390 volt - rendszeresen és 

folyamatosan követők száma 2.599 fő, ami nagyon jó eredménynek mondható. 

 

Rendezvényszervezés, közönségkapcsolat 

 Az OSZK népszerűsítése közgyűjteményi rendezvényeken, toborzás, ajándék-olvasójegy 

árusításának bevezetése stb. 

Beiratkozási akciók diákoknak 

2011 folyamán két alkalommal hirdettünk diákok számára kedvezményes beiratkozási 

akciót. Ennek eredményeképpen május-június hónapban 46%-kal, novembertől december 

első feléig 19,4%-kal nőtt a beiratkozó diákok száma az előző év azonos időszakaihoz 

képest. Decemberben 4 napos Facebook-kampányt indítottunk „ajándékozz olvasójegyet 

karácsonyra” címmel – mintegy 2.000-szer nézték meg a Facebook-on a bejegyzést. 

Karrierexpo/könyvtárismertető szórólap/ Heckenast könyvjelző/címlisták bővítése  

Októberben részt vettünk a NEFMI Karrierexpo-ján, ahol új propagandaeszközöket 

vezettünk be: elkészítettünk egy könyvtár-bemutató szórólapot; a Vállalkozás, kultúra, 

polgárosodás című nagykiállításhoz házilag tervezett könyvjelzőt nyomtattunk; a jogásszal 

együttműködve megszövegezett nyilatkozat segítségével jogtisztán gyűjtjük az olvasók, 

látogatók, érdeklődők adatait, hogy eljuttathassuk hozzájuk a könyvtári programokról, 

eseményekről szóló információkat. 

16+ 

A Széchényi Emléknap, azaz november 25. volt a kezdete a könyvtár által ebben az évben 

bevezetett jelentős változtatásnak: a beiratkozási korhatárt leszállítottuk 16 évre. DM, 

plakát, szórólap és webes kampányunk eredményeképpen az első napon 108, 18 éven aluli 

diák iratkozott be a könyvtárba. 

Kalandozások a kultúra és tudomány világában 

Új kulturális, ismeretterjesztő programsorozatot indítottunk júniusban, amelynek 

keretében négy alkalommal szerveztünk előadásokat. A sorozat kiemelkedő darabja volt 

Jankovics Marcell Az ember tragédiája című rajzfilmjének premier előtti bemutatója 

októberben. Ezeken a programokon összesen 430-an vettek részt. 

 Folyamatos könyvtárbemutatók, tárlatvezetések szervezése a nagyközönség számára. 

Az NKKO munkatársai ebben az évben 2.473 látogató számára tartottak vezetéseket. 

 A partnerek folyamatos információellátása a könyvtárban történő jelentős 

eseményekről. 

Címlistáinkat folyamatosan bővítjük, idén ősszel például a budapesti általános és 

középiskolák, felsőoktatási intézmények központi e-mail címeit is összegyűjtöttük. 

Elkezdtük olvasóink, látogatóink elérhetőségeinek gyűjtését is, ügyelve az adatvédelmi 

előírásokra. 

 Könyvbemutatók szervezése, lebonyolítása  

Ebben az évben is fontos események voltak az itt megrendezett könyvbemutatók: több kötet 

az OSZK gondozásában jelent meg, de néhány alkalommal helyet adtunk külső 

megkereséseknek is. 
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 Az OSZK-ra vonatkozó sajtópublikációk és egyéb dokumentumok gyűjtése és 

archiválása; az érdekeltek értesítése; médiakapcsolatok fenntartása és ápolása. Az 

OSZK Hírlevél szerkesztése, az információk folyamatos közzététele a belső honlapon 

és egyéb csatornákon. 

2011 elejétől újra előfizetünk az Observer sajtófigyelő szolgáltatására: ennek segítségével 

széles körű, naprakész áttekintésünk van az intézménnyel kapcsolatban megjelent 

sajtóanyagokról, amelyeket elektronikusan, visszakereshető formában megőrzünk. 

Sajtóadatbázisunk segítségével 150 újságíróhoz juttatjuk el az információkat. Valamennyi 

intézményi rendezvény, program, kiállítás beharangozójaként készült sajtóanyag, hír, 

amelyet megjelentettünk az oszk.hu-n, a web2-es felületeken, illetve eljuttattuk a különféle 

médiumok számára, valamint szükség szerint plakátokat, szórólapokat helyeztünk el a 

könyvtárban és a bejáratoknál a látogatók számára. 

 Éves intézményi nyílt napok megszervezése (Magyar Kultúra Napja 2011. január 

21., Múzeumok Éjszakája 2011. június 25., Alapítási Ünnep 2011. november 25.) 

A Magyar Kultúra Napján nagy sikerrel bemutattuk a Himnusz eredeti kéziratát. 

A Múzeumok Éjszakája A Corvináktól a digitalizálásig címmel ebben az évben is rengeteg 

látogatót vonzott, 7.161 fő kereste fel a programjainkat. 

A Széchényi emléknapon összesen 200-an váltottak éves bérletet, ebből 145-en iratkoztak 

be elsőként, és 55-en hosszabbították meg olvasójegyüket. A 18 év alatti korosztályból 

összesen 108-an iratkoztak be, míg 42-en napijegyet váltottak. Népszerűek voltak 

kiállításaink is, 261 belépőjegyet adtunk ki. 

 A 2011-es Heckenast-évfordulóra való felkészülés jegyében 2011 őszén „Heckenast 

Gusztáv (1811–1878) Vállalkozás, kultúra, polgárosodás” címmel nagykiállítás 

szervezése, együttműködés számos muzeális intézménnyel és könyvtárral (kiállítás és 

tanulmánykötet) 

Az intézmény NKA-támogatással megvalósított éves nagykiállítását 2011. november 18-án 

Dr. Réthelyi Miklós miniszter úr nyitotta meg. A tudományos igazgató és a kurátor 

szakmai irányításával szervezett kiállításra különböző intézményektől több száz műtárgyat 

kértünk kölcsön. A kiállítás idején múzeumpedagógai foglalkozásokat is tartottunk. A 

kiállítás PR-jának eredményeként a kurátor meghívást kapott például a Bartók Rádióba, a 

Kossuth Rádióba, bemutatta a kiállítást az Aranymetszés című kulturális televíziós műsor, 

illetve egész oldalas ajánló jelent meg a Népszabadság Magazinban is. Busz-, 

metróperon- és padlóreklámok is hirdetik Budapest frekventált közterein a kiállítást. A 

megnyitón több mint 200-an vettek részt, köztük a Heckenast család tagjai is. A Széchényi 

Emléknapon szintén több mint 200-an nézték meg a kiállítást. A tanulmánykötet helyett – a 

csökkentett költségvetés okán – kiállításvezető katalógus jelent meg, azonban mind a 

tartalom, mind a grafikai tervezés igen magas színvonalú. 

 

Műtárgykölcsönzések 

2011-ben 12 hazai és külföldi múzeummal, intézménnyel együttműködve 

bonyolítottunk le műtárgykölcsönzéseket, két kiállítás előkészítése pedig folyamatban 

van. 
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A nemzetközi kapcsolatok alakulása 2011-ben 

 

 A korábbi évek gyakorlatának megfelelően, az OSZK 2011-ben is főigazgatói szinten 

képviseltette magát a könyvtárigazgatók nemzetközi éves tanácskozásain: a CENL 

(Conference of European National Librarians) koppenhágai találkozóján (2011. szept. 25–

27.), illetve az IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions), 

valamint a CDNL (Conference of Directors od National Libraries) San Juan-i 

konferenciáján (2011. augusztus 13–18.). 

 Az Országos Széchényi Könyvtár – a Linked Heritage projekt magyar résztvevőjeként – 

a magyar EU elnökséghez kapcsolódóan sikeres konferenciát rendezett 2011. június 22-

én Budapesten, amelyen a különböző országok nemzeti kulturális intézményeinek 

képviselői megvitathatták a nagy európai közös elektronikus könyvtári katalógussal, az 

Europeanával kapcsolatos aktuális feladatokat. 

 A Visegrádi négyek közötti digitalizálási együttműködés volt a témája annak a 2011 őszén 

rendezett varsói workshopnak, amelyen hazánkat az Országos Széchényi Könyvtár felső 

vezetői képviselték. 

 Az év folyamán dél-koreai partnerekkel való együttműködésről folytattunk tárgyalást, 

aminek során a dél-koreai partner segítséget ajánlott fel digitális könyvtárépítési 

programunkhoz.  

 Az év utolsó harmadában kétoldalú együttműködési megállapodást írt alá az OSZK a 

szlovák, illetve a koszovói nemzeti könyvtár vezetésével. Ez utóbbinak az ad különös 

jelentőséget, hogy ez volt az első olyan megállapodás, amelyet a független Koszovó 

magyar féllel írt alá. 

 Nemzetközi vonatkozású kiállításaink sorában szerepelt a magyarul tudó horvát 

klasszikus, Miroslav Krleża halálának 30. évfordulója tiszteletére rendezett tárlat (2011. 

március 23-tól június végéig), valamint a 2011. május 4. és június 18. között megrendezett 

Rabíndranáth Tagore kiállítás, amely az indiai költő születésének 150. évfordulója előtt 

tisztelgett. 

 2011-ben tovább építettük kapcsolatainkat az olasz "POLIS" Nemzetközi Kulturális 

Egyesülettel, amely az év folyamán számos rendezvényének és kiállításának helyszínéül 

választotta a magyar nemzeti könyvtárat. 

 Ami az OSZK nemzetközi vonatkozású egyéb kapcsolatait illeti, elmondható, hogy a 

Budapestre akkreditált külföldi nagykövetek, nagykövetségi munkatársak szívesen 

keresik fel az intézményt, mert kitüntetett figyelemmel, VIP olvasójeggyel várjuk őket. 

2011. február 16-án az Amerikai Egyesült Államok Budapestre akkreditált nagykövet-

asszonya, Eleni Tsakopoulos Kounalakis és férje, a neves újságíró, Markos Tsakopoulos 

Kounalakis iratkoztak be az Országos Széchényi Könyvtárba. 
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4.1 Kiállítások 

2011-ben az OSZK folytatta kiterjedt szakmai és tudományos kapcsolatainak építését. A 

könyvtár Magyar Kultúra Napi nyílt napot rendezett Vaszary János eddig ismeretlen 

kárpitterveivel a középpontban. Sikerrel zárult a nemzeti könyvtár Glóbusz-kiállítása, a 

Magyar Föld- és Éggömbök a kezdetektől napjainkig a hozzá kapcsolódó programcsokorral, 

ősszel pedig a Felemelő 19. század című tematikus évad keretében a Vállalkozás, kultúra, 

polgárosodás: Heckenast Gusztáv (1811-1878) című nagykiállításnak adott otthont a nemzeti 

könyvtár Corvina kiállítótermeiben. A tárlatot és a hozzá kapcsolódó programokat számos 

hazai muzeális intézménnyel együttműködve a Tudományos Igazgatóság koordinálta NKA 

támogatással. 

 

A Nemzeti Ereklyetérben A magyarul tudó horvát klasszikus: Miroslav Krleza címmel 

szerveztünk emlékkiállítást a „legmagyarabb horvát író” életművét bemutatandó. A tárlat a 

Budapesti Tavaszi Fesztivál „Vendégünk Európa” program keretében zajlott, a zágrábi 

Nemzeti Könyvtár és a Horvát nagykövetség együttműködésével. 2011 májusában A 

megindult fa. Rabíndranáth Tagore a magyar kultúrában címmel nyílt ünnepi kiállítás, 

India magyarországi nagykövetének védnökségével. 

 

Számos egyéb tárlat (pl. a Liszt-emlékév kapcsán az MTA Zenetudományi Intézetével 

közösen rendezett kiállítás, vagy a Rákóczi-emlékév kapcsán kiállításhármasunk) mellett az 

intézményben egész éven át sikeres rendezvények zajlottak. Három alkalommal intézményi 

nyílt napot tartottunk (Magyar Kultúra Napja, Múzeumok Éjszakája, Alapítási Ünnep) 

színes, gazdag programokkal. 

 

 

CORVINA KIÁLLÍTÓTERMEK 

Nyomtatott magyar föld- és éggömbök a 

kezdetektől napjainkig 

áthúzódó–március 19. 

„A világ világossága„ – Elzbieta Woitas 

festőművész 

március 25–június 30. 

Heckenast Gusztáv (1811–1878). Vállalkozás, 

kultúra, polgárosodás 

november 18–2012. március 30. 

ARS LIBRORUM 

Nyomtatott magyar föld- és éggömbök a 

kezdetektől napjainkig 

áthúzódó – március 19. 

Értékmentők: 30 éves a könyv-és papírrestaurátor 

képzés a Nemzeti Könyvtárban 

szeptember 23–október 24. 

Heckenast Gusztáv (1811–1878). Vállalkozás, 

kultúra, polgárosodás 

november 18–2012. március 30. 
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NEMZETI EREKLYE KIÁLLÍTÓTÉR 

Terv és mű. Vaszary János iparművészeti munkái  január 21–március 12. 

A magyarul tudó horvát klasszikus. Miroslav 

Krleža életművének hungarológiai vonatkozásai 

és magyar fogadtatása 

március 23–április 30. 

Féner Tamás Kossuth-díjas fotóművész legújabb 

művei 

szeptember 1–október 22. 

Hincz Gyula könyvillusztrációi (a Váci Értéktár 

vendégtárlata) 

október 26–december 23. 

MANUSCRIPTORIUM KIÁLLÍTÓTÉR (KÉZIRATTÁR) 

Nyelv.emlék.teremtés.Kazinczy áthúzódó– február 28. 

OLVASNI/VALÓ: Festetics László honi utazása 

1797–98 

április 1–április 30. 

OLVASNI/VALÓ: Lakatos Demeter, 

csángómagyar népköltő 

május 2–június 26. 

OLVASNI/VALÓ: Reményik Sándor 

költeményeiből 

június 1–június 24. 

A változatosság gyönyörködtet – Kincsek a 

Kézirattárból 

június 24–július 16. 

Nehéz szerelem. Vas István 100 éve áthúzódó-január 31-ig 

OLVASNI/VALÓ: Franciából székely nyelvre 

(Mikes Kelemen fordítása) 

szeptember 2–szeptember 30. 

Ipolyi Arnold pályakezdő évei november 25–2012. február 28. 

SZÍNHÁZTÖRTÉNETI TÁR ÉS ZENEMŰTÁR 

Mezey Mária (1909–1983) 100. születésnapjára áthúzódó–január 16. 

Major Tamás – portrék január 26–június 15. 

Dohnányi emlékkiállítás – a zeneszerző halálának 

50. évfordulója alkalmából 
február 18–július 18. 

„…. s látom magamat nem vénülve, hanem 

megifjodva…”. Kamarakiállítás Márkus Emília 

születésének 150. évfordulójára 

szeptember 16–áthúzódó 

Rákóczi a színpadon június 24–október 10. 

Művészet és tudomány – lélek és test. 100 éve 

született Szalay Karola, az Operaház 

művészettörténész-doktor prímabalerinája 

november 9. 

PLAKÁT- ÉS KISNYOMTATVÁNYTÁR 

A cipőgombolótól a vaskályháig január 11–szeptember 15. 

"Terv és mű" – Vaszary János iparművészeti 

tevékenysége  

 január 21–március 10. 

"A harcunkat megharcoltuk címmel" (A Rákóczi 

évforduló kapcsán kiállítás a Plakát- és 

Kisnyomtatványtár kapcsolódó anyagából)  

 szeptember 20–2012. márciusig 
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TÉRKÉPTÁR 

Glóbuszritkaságok a Térképtárban október 15–áthúzódó 

Egy kozmográfiai atlasz különlegességei. 

Kincsek gróf Széchényi Ferenc könyvtáralapító 

térképgyűjteményéből 

november 25. 

VI. EMELETI DÍSZTEREM ÉS ELŐTERE 

Szép Magyar Térkép 2009 és Digitális Magyar 

Térkép 

március 27–április 30. 

VII. EMELETI KATALÓGUSTÉR23 

Út-jelek. Varga Gábor Ákos fényképei (a Fotótár 

rendezésében) 
március 16–április 30. 

Rabindranáth Tagore a magyar kultúrában május 4–június 26. 

A rendszerváltás sajtója – A sajtó 

rendszerváltása** 
szeptember 12–október 31. 

„Hamvaidnak elhozása végett elzarándokolnánk 

szívesen” – II. Rákóczi Ferenc és bujdosótársai 

hamvainak hazahozatala (Évfordulós Kiállítások 

1.)24 

szeptember 13–december 22. 

„Terjesztését megtiltom!” Válogatás az OSZK 

volt Zárolt Kiadványok Tárának 

dokumentumaiból.25 

november 4–2012. január 28. 

100 éve született Bibó István (Évfordulós 

Kiállítások 2.)** 
november 4–december 22. 

VIII. EMELET KÖNYVTÁRUDOMÁNYI SZAKKÖNYVTÁR 

Egy európai szellemiségű könyvtáros, Sallai 

István 

május–november 

V. EMELETI FOLYOSÓ 

Fotó és film június 24–július 16. 

India, a szépség koldusa december 9–2012. január 31. 

REGULY ANTAL MŰEMLÉKKÖNYVTÁR, ZIRC 

A zirci apátság kincsei április 1–június 26. 

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK 

A budavári palota – a világörökség része (V. emeleti gyorslift folyosó) 

A nemzet könyvtára, a szolgálat műhelye. Válogatás az OSZK Múzeum anyagából (V. 

emeleti folyosó) 

 

                                                 
23 2011-ben új kiállítótérrel egészült ki a VII. szint. A Központi Tájékoztató előtti térben Évfordulós kiállítások 

címmel, szeptember 13-tól új kiállítás-sorozat indult. A Katalógustérben alkalmanként három kamarakiállítás is 

megtekinthető párhuzamosan. 
24 A 2011. évi tervben nem szerepelt. 
25 Munkacíme eredetileg „Kulcs a zárhoz” – a Kortörténeti Különgyűjtemény (a közelmúltban megszüntetett 

Zárolt Kiadványok Tárának) bemutatása volt. Koncepcióváltozás miatt a tervezett Szamizdat kiállítással 

egybeolvadt. 
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A 2011. november végéig megnyitott kiállítások száma összesen 37. Rendezvényeink 

száma 275, ezek többsége szakirányú könyvtári rendezvény, illetőleg tudományos 

konferencia, ülésszak, szimpózium, kiállítás-megnyitó, könyvbemutató, szakbizottsági ülés 

stb. volt. 

Kiállításaink és rendezvényeink látogatóinak száma eddig összesen 26.857 fő volt. 

4.2 Kiadványok 

Bibliográfiák 
 

A magyar sajtótörténet válogatott bibliográfiája, 1705-1944. 2. Kötet K–M / összeáll. 

Lakatos Éva ; [közread. az] Országos Széchényi Könyvtár. - Budapest : OSZK, 2011. 

 

Nemzeti Téka (közös kiadás a Gondolat Kiadóval) 

 

Voit Krisztina: Tudományos és szakkönyvtárak Magyarországon : kísérlet a hazai 

szakkönyvtárügy történeti rekonstrukciójára, 1932-1952. - Budapest : OSZK : Gondolat, 

2011. - 285 p. 

 

"Margarita poetica": A humanista alapműveltség olvasmányai a Kárpát-medencében 

1526-ig : antológia / összeáll. Ekler Péter. – Budapest : OSZK : Gondolat, 2011. - 220 p. 

 

Bibliotheca Scientiae et Artis (közös kiadás a Gondolat Kiadóval) 

 

Szöveg - emlék - kép / [szerk. Boka László és P. Vásárhelyi Judit]. – Budapest : OSZK : 

Gondolat, 2011. - 344 p.  

Az Országos Széchényi Könyvtár által 2010-ben és 2011-ben rendezett tudományos 

ülésszakok válogatott, szerkesztett anyaga.  

 

Amor Librorum (közös kiadás a Kossuth Kiadóval, klub-terjesztés) 

 

Dugonics András: Magyaroknak uradalmaik. Pest – Pozsony, 1801, 180 p. 

 

Heltai Gáspár: Háló. Kolozsvár, 1570, 366 p. 

 

Egy külföldön útazó magyarnak jó barátjához küldetett levelei. Győr, 1793, 560 p. 

 

Magyar könyvszemle és a MOKKA-R Egyesület füzetei (közös kiadás az Argumentum 

Kiadóval) 

 

Crescit Eundo : Tisztelgő tanulmányok V. Ecsedy Judit 65. születésnapjára / szerk. 

Simon Melinda, Perger Péter. – Budapest : Argumentum : OSZK : MTA Irodtud. Int. : 

MOKKA-R Egyes., cop. 2011. – 276 p.  

 

A Könyvtári Intézet sorozatai 

 

Skaliczki Judit: A rendszerváltás könyvtárügyétől a könyvtárügy rendszerváltásáig. - 

Budapest : KI, 2011. - 159 p. ; 24 cm. - (Továbbképzés felsőfokon, ISSN 1589-1682) 

Összefoglalás angol nyelven. 
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Sohajdáné Bajnok Katalin: Szolgáltatásmenedzsment a könyvtárban. - Budapest : KI, 

2011. - 156 p. ; 24 cm. - (A jó gyakorlat a könyvtári minőségirányítás bevezetéséhez ; 4.) 

 

Tanulmánykötetek 

 

Vizkelety András: Ad fontes : válogatott tanulmányok : ausgewählte Schriften / 

Vizkelety András ; [szerk. Berzeviczy Klára, Jónácsik László, Lőkös Péter] ; [közrem. 

Sarbak Gábor.]. – Budapest : Szt. István Társ. : OSZK, 2011.  

 

Farkas Gábor Farkas: Régi könyvek, új csillagok. – Budapest : Balassi Kiadó : MTA 

Irodalomtudományi Intézete : Országos Széchényi Könyvtár, 2011. - 284 p. - 

(Humanizmus és reformáció ; 32.) 

 

Forrásközlések 

 

Dohnányi Ernő családi levelei / összeáll. Kelemen Éva. – Budapest : OSZK : Gondolat : 

MTA ZTI, 2011. - 327, [4] p. : ill. ; 25 cm + CD 

Bibliogr. - Váltakozva magyar, angol és német nyelven 

 

Hasonmás kiadványok  

 

Apollonius Pictus : an illustrated late antique romance around 1000 = Egy illusztrált késő 

antik regény 1000 körül : a Historia Apollonii Regis Tyri hasonmás kiadása / [szerk. 

Boreczky Anna, Németh András]. – Budapest : Országos Széchényi Könyvtár, 2011. - 

184 p. 

 

A magyar királyi vár = Die ungarische Königsburg = Le château royal de Hongrie / írta 

Hauszmann Alajos. - [Budapest] : Kossuth : OSZK, cop. 2011. - 54 p. 

 

A Budapesti Concordantiae Caritatis : a Magyarországon őrzött leggazdagabban díszített 

középkori kézirat, 1413 / [szerk. Boreczky Anna]. – Budapest : Schöck Kft. : OSZK, 

2011.  

 

Kiállítási katalógusok 

 

Vállalkozás, kultúra, polgárosodás : kiállítás Heckenast Gusztáv születésének 200. 

évfordulójára. – Budapest : OSZK, 2011. - Színes ; 98x68 cm 

 

Elektronikus kiadványok 

 

Borsos Attila – Rohács Iván: Időszaki kiadványok repertóriumainak bibliográfiája. On-

line megjelenés. 

 

Időszaki kiadványok 

 

Lymbus 2011. Magyarságtudományi forrásközlemények / szerk. Ujváry Gábor. – 292 p.  

 

Mercurius 2011 / szerk. Boka László. – Budapest : OSZK, 2011. – 52 p. 
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Bulletin 2010 / szerk. Boka László. – Budapest : OSZK, 2011. – 52 p. 

 

Hungarian Studies Review Vol. XXXVIII, Nos. 1–2 (Spring–Fall, 2011). Special 

volume:  

Hungary and North America : links and interactions 1850–2010 / edited and introduced 

by Nándor Dreisziger. – Budapest [etc.] : Hungarian Studies Assoc. of Canada, National 

Széchényi Library, Hungarian Studies Association (USA), 2011. – 158 p. 

 

Magyar Könyvszemle (közös kiadás a MTA Irodalomtudományi Intézetével és az 

Argumentum Kiadóval) évi 4 szám, megjelenése folyamatos. 

 

Könyv, könyvtár, könyvtáros 2011/1–12. 

 

Könyvtári Figyelő, 2011 

 

OSZK zsebnaptár, 2012. 

5. ORSZÁGOS FELADATOK VÉGZÉSE 

5.1 Az OSZK digitális szolgáltatásai 

A intézményi honlapra, illetve a tematikus honlapokra vonatkozó értékelést ld. a 

„Tartalomszolgáltatás” fejezetben. 

 

Digitális gyűjtemények (E-könyvtári Szolgáltatások Osztály) 

 

OSZK Digitális Könyvtár (OSZKDK) 

 Előkészültünk a digitális raktár átköltöztetésére az NIIF tárhelyre. Megterveztük a 

költözés lépéseit, elkezdtük tesztelni a csatolt távoli storage működését, a tényleges 

költözés 2012-ben várható. 

 Az OSZKDK-ba folyamatosan fogadjuk és bevételezzük a külső forrásból érkező e-

book-okat, valamint házon belül a Reprográfiai szolgálat által digitalizált könyveket, 

benne az EoD projekt kapcsán készült digitális kiadványokat. 

 

Magyar Elektronikus Könyvtár 

 Folytatódott a digitális gyűjtemények tematikus bővítése könyv- és folyóirat 

digitalizálással, hangoskönyvek készítésével, a MEK Egyesület támogatásával. Az 

Egyszervolt.hu-val együttműködve több hangoskönyvet készíttettünk (pl. Kincskereső 

Kisködmön, Kőszívű ember fiai). Számos könyvet digitalizáltattunk, közöttük olyan 

klasszikus világirodalmi műveket, amelyeknek már a fordítói sem jogvédettek (pl. 

Voltaire, Dosztojevszkij, Cervantes), továbbá ismert szerzők felajánlott, de digitálisan 

meg nem lévő műveit (pl. Nyíri Kristóf, Nemeskürty István, Koppány Zsolt). 

 Előzetes kutatás, felmérés után kísérleti módon elkezdtük az állomány egy részének 

konverzióját e-book olvasók számára alkalmas formátumra. 2012-ben az e-book 

olvasók, egyéb mobileszközök (pl. tábla PC-k) dinamikus elterjedése várható, időben fel 

kell készülni a mobil eszközök számára alkalmas formátumok szolgáltatására. A MEK 

Egyesület támogatásával kezdődött el a MEK dokumentumainak EPUB formátumra 

konvertálása. Külső együttműködők (Kindlevarázs, önkéntesek) segítségével ugyancsak 
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folyik dokumentumaink PRC (Kindle) formátumra konvertálása is. Külső együttműködők 

segítségével elkészült a MEK katalógusa Android, iPAD, valamint a Nokia cég 

támogatásával Nokia-Symbian mobil operációs rendszerekre is. A MEK Egyesület 

támogatásával folyamatban van egy mobil felület kialakítása is - 

http://mek.oszk.hu/mobil/. Az adatbázis állománya 2011 végére elérte a 9.900 tételt. 

 

Elektronikus Periodika Archívum 

 Az Elektronikus Periodika Archívum (EPA) összekapcsolása a miskolci MATARKA 

tartalomjegyzék-adatbázissal és az OSZK-ban épülő HUMANUS társadalomtudományi 

cikkadatbázissal, a Miskolci Egyetemi Könyvtár által nyert TÁMOP projekt 

támogatásával; az EPA-ban található elektronikus folyóiratok feldolgozása, a 

tartalomjegyzékek XML konverziója; az EPA-ban archivált folyóiratok számára XML-

ben tartalomjegyzékek átemelése a MATARKA és a HUMANUS export moduljával; az 

EPA számára egy OAI szolgáltató elindítása megtörtént, az adatkapcsolatok építése 

folyamatos. A befejeződött TÁMOP projekt keretében több mint 4.000 e-folyóirat füzet 

tartalomjegyzékének XML konverziója megtörtént. Az EPA cikkeinek OAI 

szolgáltatása elindult. Ennek köszönhetően a közös keresőben több mint 250.000 teljes 

szövegű cikk kereshető az EPA-ból. 

 A TÁMOP keretében kifejlesztett közös kereső, amely az EPA, MATARKA, 

HUMANUS adatbázist egységesen keresi, elkészült és elindult – 

http://ehm.ek.szte.hu/ehm. Terven felül, kísérleti jelleggel 15 EPA folyóirat teljes szövegű 

keresését is tartalmazza a rendszer. Az év végén kísérleti jelleggel elindult a pályázatban 

célul kitűzött Cikkadatbázis is - http://www.cikkarchivum.hu. A helyi közös kereső 

kifejlesztése erőforrás híján nem valósult meg, 2012-re lett halasztva. 

 Az OSZK TÁMOP pályázata keretében az EPA cikkállománya ugyancsak kereshetővé 

vált a megújult ODR katalógusban is:  

http://www.odrportal.hu/kereso/?date=Cs221211023211 

 Tovább folytatódott az EPA archívum bővítése, az online dokumentumok nyilvántartása, 

lehetőség szerint archiválása, 2011-ben 52 új digitális folyóirat 7.536 füzetével 

gyarapodtunk. 

 

Magyar Digitális Képkönyvtár (MDK) 

 A Képkönyvtárban lévő, bibliográfiai leírással nem rendelkező OSZK-s képi 

dokumentumok képkönyvtári, XML alapú rekordjának MARC exportja az Amicusba (pl. 

piarista képeslap gyűjtemény, metszetek) nem volt megoldható, mivel a nagy tömegű 

rekord MARC exportját csak az újabb verziójú Jadox tudja, amelyre forráshiány miatt 

nem tudtuk upgradelni a szolgáltatást. 

 A Képkönyvtár böngésző felületének továbbfejlesztését tematikus részgyűjtemények 

megjelenítésével csak külső fejlesztőknél tudtuk volna megrendelni, ezt azonban 

forráshiány miatt 2011-ben nem tudtuk finanszírozni. 

 A már digitálisan rendelkezésre álló, de megfelelő metaadatok híján eddig nem 

szolgáltatott OSZK-s képi dokumentumok katalogizálását belső munkaerő és pénzügyi 

erőforrás híján nem tudtuk teljesíteni, a feladatit 2012-re halasztottuk. 

 Az analóg dokumentumok önálló megrendelési alkalmazásának összekötése a 

Képkönyvtárban található, OSZK-ból származó dokumentumokkal modulja forráshiány 

miatt nem készült el. 

http://mek.oszk.hu/mobil/
http://ehm.ek.szte.hu/ehm
http://www.cikkarchivum.hu/
http://www.odrportal.hu/kereso/?date=Cs221211023211


45 

 

 

Digitális Képarchívum (DKA) 

 A Képarchívumban alternatív, rugalmas, felhasználóbarát kezelőfelület elindult, 

személyre szabható szolgáltatásokkal (MyLibrary jellegű szolgáltatás). A tervezett 

Képalbum MEK Egyesületi támogatással készült el –  

http://keptar.oszk.hu/html/kepalbum.php. Az adatbázis 2011 végére elérte a 30.000 tételt. 

Az adatbázis ismertsége és használata folyamatosan nő. Számos esetben kértek már 

képeket hazai, külföldi intézményekből (pl. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, 

Kormányzati Kommunikációért Felelős Államtitkárságtól ünnepi honlapokra). A 

katalogizálás továbbra is a MEK Egyesület pénzügyi támogatásával folyik. 

 

Gyászjelentés-szolgáltatás 

 A mormon egyház által digitalizált gyászjelentés gyűjtemény Web 2.0-es alapú 

szolgáltatása, a nagy tömegű dokumentumállomány feldolgozásának folytatása internetes 

önkéntesek bevonásával: 

A Web 2.0-ás szolgáltatás az év végéig nem indult el, a fejlesztés egy belső 

informatikussal folyamatban van. A nevek rögzítése folyamatosan halad külső és belső 

önkéntesekkel. Jelenleg több mint 350.000 gyászjelentésnél lett elhunyt név rögzítve. 

5.2 MOKKA-ODR 

2011-ben az OSZK TÁMOP-pályázata keretében a Magyar Országos Közös Katalógus 

(MOKKA) teljes megújítására és összevonására került sor az Országos Dokumentum-ellátási 

Rendszer (ODR) adatbázisával. Az erről szóló beszámolót ld. az 5.4 pontban. 

5.3 Országos lelőhely-nyilvántartások gondozása 

Az Országos Dokumentum-ellátó Rendszer működésének támogatására és szolgáltatások 

nyújtására önálló szervezeti egység jött létre 2011. július 1-jén két korábbi osztály 

összevonásával. 

Az ODR keretében az Országos Széchényi Könyvtárra háruló alapfeladatok ellátása 

folyamatos. A szolgáltatás hatékony ellátását segítő tevékenységek: 

 A külföldi könyvtárak szolgáltatási feltételeinek belső nyilvántartása. 

– Teljesítve, OCLC-könyvtárak adataival bővítve. 

 A MOKKA – ODR adatbázis fejlesztése. 

– A feladat az OSZK TÁMOP pályázatának részét képezte, értékelését ld. az 5.4 

fejezetben. 

 A Könyvek Központi Katalógusa (KC) gondozása, az új bejelentések beépítése 

(katalógusok aktualizálása, törlések, rekonstrukciók). 

– A munka folyamatosan folyik. 

 Tájékoztatás lelőhelyekről (email, Libinfo, telefon, személyes megkeresés; könyvtárközi 

kölcsönzési kérésekhez). 

– A munka folyamatosan folyik. 

 

 Nemzeti Periodika Adatbázis (NPA) 

http://keptar.oszk.hu/html/kepalbum.php.%20Az%20adatbázis%202011
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A TÁMOP-pályázat keretében zajlott MOKKA-ODR-fejlesztés egyik koncepcionális kérdése 

volt a MOKKA által kezelendő dokumentumtípusok körének kibővítése. Az elképzelések 

szerint a MOKKA a jövőben az időszaki kiadványok lelőhely-adatait is szolgáltatni fogja, 

ezért az NPA-nak az OSZK-beli munkálatait át kell gondolni. 

2010-ben szándéknyilatkozatot adtunk a MOKKA fejlesztőinek, az OSZK hozzájárult az 

NPA-nak a MOKKA-ba kerüléséhez. Ez azzal az előnnyel jár, hogy a könyvtárak 

közvetlenül, elektronikus úton tölthetik be a központi adatbázisba időszaki kiadványaik 

állományadatait. A rekordfeltöltésnek ezt a módját az NPA-t az OSZK-ban kezelő AMICUS 

nem tudta biztosítani. 

2011-ben egyszeri alkalommal átadtuk a MOKKA-nak az NPA-rekordokat. Az adatbázisban 

gondoztuk a könyvtárak állományadatait, az új bejelentéseket rögzítettük. 

A 2012. év feladata lesz, hogy kidolgozzuk az OSZK munkatársainak jövőbeli 

rendszerkönyvtárosi szerepét a MOKKA keretében működő NPA építésében. 

 

 Muzeális könyvtári dokumentumok nyilvántartása (MKDNY) 

 

A muzeális könyvtári dokumentumok központi nyilvántartását az OSZK és az SZTE 

Klebelsberg Könyvtára közötti érvényes szerződés alapján a szegedi egyetemi könyvtár végzi. 

Az OSZK saját állományáról készített vonatkozó rekordokat (az 1851 előtt megjelent 

dokumentumok rekordjait) az MKDNY üzemeltető szoftvere a keresés során az AMICUS-ból 

jeleníti meg, közvetlen rekrodáttöltésre nincs szükség. 

A retrospektív feldolgozás felgyorsulásával a MKDNY gyűjtőkörébe tartozó OSZK-

rekordoka száma jelentősen megnőtt. 

5.4 Az Új Széchényi Terv keretében megvalósított fejlesztések 

Az OSZK TÁMOP pályázatának megvalósítása 

 

A tárgyévben zárult az OSZK „A nemzeti könyvtár az élethosszig tartó tanulásért. Országos 

és intézményi fejlesztések a tanulás szolgálatában az állományok hozzáférhetőségének 

biztosítására, innovatív új szolgáltatások kialakítására és az olvasás népszerűsítésére. 

TÁMOP-3.2.4-08/2-2009-0002” című TÁMOP pályázatának a megvalósítása. A nemzeti 

könyvtár a saját terveit az országosan megfogalmazott célokhoz igazította, és ennek 

megfelelően alakította ki pályázatának tematikáját, amely három részterületet foglalt 

magában. Az egyik a Magyar Országos Közös Katalógus (MOKKA) teljes megújítása és 

összevonása az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer (ODR) adatbázisával. A másik 

részfeladat a nemzeti könyvtár elektronikus katalógusának fejlesztése; amely egyben az 

országos közös katalógust is gazdagította, hiszen a felvitt rekordok azonnal betöltődtek a 

MOKKA közös katalógusba is. Harmadikként említendő az a komplex programcsomag, 

amely az interaktív könyvtári portál kialakítása és az olvasásfejlesztés különböző területei 

mellett országos, olvasást népszerűsítő kampányt, kompetencia-alapú képzést és akkreditált 

tanfolyamokat is magába foglalt. 

 

Mindhárom területen megvalósítottuk a vállalt feladatokat, és június 27-én egy záró 

rendezvény keretében mutattuk be az eredményeket. Időközben az elszámolás és az ellenőrzés 

is sikeresen lezajlott. 
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Az OSZK a TÁMOP program keretében számos eredményt ért el. Elvégezte az 1926 és 1949 

között állományba vett és feldolgozott könyvanyag korszerű feltárását, ezáltal a 

törzsgyűjtemény feltártsági szintje az elektronikus katalógusban a projekt elejére jellemző 

48%-osról 62%-osra emelkedett. Az adatrögzítés távmunkában folyt, és az összesen 

mintegy 250 ezer rekord az elkészítés ütemében, napi gyakorisággal töltődött be a MOKKA 

országos közös katalógusba. 

 

A MOKKA fejlesztése során megújult a katalógus működtető rendszere, átalakult a betöltő 

mechanizmus és az adatkarbantartó rendszer, megújultak a rekordszolgáltatások, és új 

keresési lehetőségek jöttek létre. Egyre több könyvtár csatlakozhat a közös katalógushoz, így 

rövidesen a korábbiaknál jóval nagyobb könyvtári állomány érhető el a MOKKA-ra épülő 

kölcsönzési rendszerből. A közös katalógus korszerűsített rendszere hatékonyabbá teszi a 

feldolgozó munkát, lehetővé téve a kész katalógusrekordok átemelését az egyes könyvtárak 

saját rendszereibe, és közvetlen kapcsolatot biztosít az ODR szolgáltatás igénybe vételéhez is. 

Az alaprendszer fejlesztése az első félévben befejeződött. A második félévben a rekordok 

tömeges betöltése és az új jelentkezők adatainak ellenőrzése, befogadása adott igen sok 

feladatot. Mintegy 80 új jelentkezővel tartottuk a kapcsolatot a MOKKA-hoz való 

csatlakozással, illetve a rekordok átadásával kapcsolatban. Az év végéig 67 könyvtárnak 

adtunk ki igazolást a rekordok befogadásáról. A beérkező rekordok ellenőrzése rendkívüli 

leterhelést jelent, kevés erőforrással rendelkezünk ilyen mennyiségű feladathoz. 

A fejlesztőkkel és a projekt irányítóival kéthetenként videokonferencia keretében 

egyeztettük a következő időszak feladatait. 

A projekt eredményeit utazó bemutatókon ismertettük a rendszert mindennapi munkájukban 

használó könyvtárosokkal. Budapest (két helyszínen), Szeged, Debrecen, Pécs, Győr voltak a 

„roadshow” állomásai. A jövő évben is folytatni kell ezeket a találkozókat, mert a könyvtárak 

részéről jelentős igény mutatkozik. A fejlesztés eredményét több konferencián és TÁMOP 

rendezvényen bemutattuk, folyóiratokban cikkek is jelentek meg a témáról. A TMT-ben 

állandó rovata van a MOKKA-ODR fejlesztésnek, sorozatként jelennek meg az írások az 

aktuális eredményekről.  

 

A „Családi Olvasás Éve 2010” programcsomag egy éven keresztül országos szinten fogta 

össze a könyvtárak olvasásfejlesztő és olvasást népszerűsítő programjait. A kampány céljaira 

központi promóciós anyagok készültek a hazai könyvtárak számára. A programsorozat 

három időpontban különböző közönséget célzott meg: 2010 őszén az Informatikai és 

Könyvtári Szövetség programjához kapcsolódott, amelynek központi témája a közös családi 

olvasás elősegítése volt, 2011 februárjában játékra hívta az olvasókat „Közös költemény” 

kampányával, majd márciusban részt vállalt az „Internet Fiesta” rendezvénysorozatában. 

Komoly visszhangot váltott ki 2010 decemberében bemutatott, olvasási szokásokat vizsgáló 

kutatás, valamint a hátrányos helyzetű olvasók könyvtárakkal szemben megfogalmazott 

igényeit számba vevő felmérés is. 
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6. KÖNYVTÁRI INTÉZET 

Kiemelt országos feladatok 

 

Július elsejétől több kiemelt feladat teljesítése az Intézethez került két munkatárs ide 

helyezésével.  

 

 Az OSZK TÁMOP pályázatának menedzselése 

Erre az időszakra a projekt zárása, elszámolása esett. Az ezzel kapcsolatos adminisztráció 

megtörtént, az elszámolás rendben lezajlott. Az ellenőrzés során mindent rendben találtak, 

így elfogadták a pályázat teljesítését. 

 Országos fejlesztési feladatok koordinációja 

Az év során rendszeresen segítettük a könyvtárakat a TIOP és TÁMOP pályázatok 

megvalósítása során, módszertani, szakmai tanácsadást nyújtottunk. A kiemelt, 

országos feladatok összehangolása érdekében rendszeresen egyeztettünk az 5 nyertes 

projekt irányítóival.  

 Könyvtári Digitális Tartalmak Kataszter 

A kataszter létrehozásában alvállalkozóként működött közre az OSZK. Az év második 

felében a feladat a KI-ba került. Ekkor a kataszter létrehozásának módszertani alapjait 

raktuk le, és szakértői segítséget nyújtottunk az adatbázis és a felület kialakításához. 

Menedzseltük a részt vevő mintegy 200 könyvtár munkáját, szerveztük a 

műhelytalálkozókat, és bemutattuk a rendszert a partnereknek. Az ország különböző 

részein összesen 16 workshopot bonyolítottunk le. A kataszter elkészült, megtörténtek az 

első adatszolgáltatások, és elkészült a kereső felület is. Az adatbázis átvételére a jövő 

évben kerül sor. 

 

Általános feladatok 

Az Intézet ellátja a törvényben előírt alapfeladatait. Igény szerint készítünk felméréseket, 

kimutatásokat, döntés-előkészítő anyagokat a minisztérium Könyvtári osztálya számára. 

Tevékenységünkről, munkánk eredményeiről rendszeresen beszámolunk a szakmai 

lapokban, konferenciákon, előadásokon. (A publikációk és az előadások listája 

rendelkezésre áll.) Több munkatársunk vesz részt a könyvtáros-képzésben, illetve a 

szakmai képzéseken oktatóként. 

Számos könyvtárszakmai területen szolgáltatunk információt a honlapunkon keresztül. A 

KI központi honlapján havi átlagban 6.948 látogatást, illetve 19.768 oldalmegtekintést 

regisztráltunk. A belső információáramlás támogatására belső honlapot működtetünk.  

Kiadói tevékenység 

A Könyv, könyvtár, könyvtáros folyóirat 20. évfolyamban megjelent 12 számában 

összesen 132 közlemény (tanulmány, cikk, beszámoló, interjú, recenzió, nekrológ stb.) 

jelent meg. A szerzők között egyaránt megtalálhatók a szakma sok évtizedes tapasztalattal 

bíró tekintélyei, valamint pályakezdő fiatalok, sőt könyvtáros hallgatók is. A lap jelen van 

a MATARKA-ban, anyaga szerepel az EPA-ban, és közléseit feldolgozza a HUMANUS. 
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Nyomon követjük a lap közleményeire történő hivatkozásokat, értékeléseket. A lapnak 

mintegy 500 előfizetője van. Tananyag-kiegészítőként a könyvtáros képzőhelyeken (a 

Könyvtári Intézet tanfolyamaitól a Nyíregyházi Főiskoláig) is megtalálható, és ugyancsak 

a kihelyezett képzések útján eljut a határon túli olvasókig. 

A nyomtatott folyóiratszámokat féléves késéssel követi a válogatott tartalmú, tárgyszó-

címkékkel kiegészített elektronikus változat. A válogatásba az adott lapszámok 

legfontosabb közleményei kerülnek, amelyek a könyvtárosság érdeklődését hosszabb 

távon elégítik ki. A teljes szöveg egy év után olvasható elektronikus formában. A 3K 

iránti érdeklődést jelzi a Könyvtári Intézet honlapján rögzített nézettségi adat is: a 3K 

elektronikus változatát a 2011. évben mintegy 15.000 látogató kereste fel, és a letöltések 

száma megközelítette a 40.000-et. 

Az eladott 500 példány mintegy 2,5 millió Ft bevételt eredményez, ehhez járul az NKA 

2011. évi pályázatán elnyert 3.672.000 Ft (a nyomtatott változatra) és a 0,5 millió Ft (az 

elektronikus változatra). 

Ebben az évben két könyvet és egy elektronikus kiadványt (CD-ROM) jelentettünk meg a 

szokásos kiadói tevékenységünkön (2 szakmai folyóirat, elektronikus adatbázisok stb.) 

túlmenően. Kiadványaink anyagi fedezetét elsősorban pályázati forrásokból tudjuk 

megteremteni.  

A Könyvtári Figyelő c. folyóiratról szóló beszámolót lásd a 6.1 fejezetben. 

6.1 Könyvtártudományi Szakkönyvtár (KSZK) 

 Állomány, állományalakítás 

A KSZK 2011-ben nem részesült ODR-támogatásban. A kurrens és retrospektív 

könyvgyarapodás (342 kötet) a rekatalogizált OSZK-s, ún. vári anyagból, ajándékokból, 

hagyatékokból, kötelespéldányokból (néhány kötet) adódott; a könyvgyűjtemény 

költségvetési forrásból egyáltalán nem gyarapodott. A képzőintézményektől 189 

szakdolgozat érkezett be. 

Frissítettük és az OSZK gyűjteményfejlesztési igazgatójának átadtuk a KSZK gyűjtőköri 

szabályzatát. Gondoskodtunk a kurrens időszaki kiadványok és az adatbázisok (ProQuest 

Library Science és Emerald) előfizetéséről. Lefordítottuk magyar nyelvre mindkét 

szolgáltatás terjedelmes licencét. 

Kidolgoztuk annak a munkafolyamatát, hogy az OSZK Digitális Könyvtárát a 

gyűjtőkörünkbe tartozó e-kiadványokkal gyarapíthassuk. Ennek a munkának az 

eredményessége függ az OSZK érintett osztályaival való sikeres együttműködéstől.  

Építettük a jobb anyagi lehetőségek esetén felhasználható dezideráta-nyilvántartást (145 új 

rekord).  

Felmérést készítettünk a képzőintézmények körében a szakdolgozatokkal kapcsolatos 

együttműködés lehetőségeiről. 

Az állományból összesen 412 kötetet töröltünk; 7 fölöspéldány-jegyzék készült. 

Kiiktattuk a gyűjteményből és fölöspéldányként felajánlottuk a korábban a KSZK-ba 

került nyelvi anyagokat. 

Folytatódott a nemzetközi cserekapcsolatok revíziója, elkészült egy teljes áttekintés a 

valaha volt cserepartnerekről és a cserekapcsolatok aktuális helyzetéről. 
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 Különgyűjtemények 

Folytattuk a különgyűjtemények (könyvtárismertetők, ex librisek, fotók, plakátok stb.) 

rendezését. Működtettük az intézménytörténeti gyűjteményt (korábbi nevén az OSZK-

múzeumot). Az OSZK Heckenast-kiállításához bútorokat és tárgyakat adtunk kölcsön 

ebből a gyűjteményből. Elkészült az intézménytörténeti gyűjtemény tervezett 

fotódokumentációja és a plakátgyűjtemény alapnyilvántartása. 

 Feldolgozás 

Az újonnan beérkezett, illetve nyilvántartásba vett állomány feltárása, az OPAC építése 

rendben folyt; az OPAC 552 tétellel bővült (könyvek, szakdolgozatok, elektronikus 

dokumentumok, retrokonverziós tételek). Folytatódott az időszaki kiadványok 

katalogizálása (rekordok honosítása és létrehozása) az Amicus rendszerben; jelenleg 476 

rekord szerepel a KSZK nézetében ennek a munkának az eredményeként. Tovább 

dolgoztunk a KSZK cédulakatalógusai retrospektív konverziójának tervén. 

Az év folyamán 3 alkalommal végeztünk csoportos tárgyszavazást, amelyeken összesen 

290 kötet tárgyi feltárására került sor. A könyvtártudományi tezauruszt folyamatosan 

fejlesztettük (18 módosítás, 18 új deszkriptorcikk); aktuális állapota a Dictio adatbázisban 

látható.  

A befogadott hagyatékok feldolgozása (Szilvássy Zoltánné és Papp István jóvoltából) egy 

későbbi időpontban történik majd meg. 

 Olvasó- és tájékoztató szolgálat, dokumentumszolgáltatás 

Az OSZK-val szoros együttműködésben működtettük az olvasó- és tájékoztató 

szolgálatot. Olvasótermünket heti 45 órában tartottuk nyitva. 

Tevékenységünk legfontosabb adatai: a személyes könyvtárhasználatok száma 2.027; 

ehhez még jelentős mennyiségű távhasználat (katalógus, MANCI és HUMANUS 

adatbázis, honlap) is járult. A honlapunkon havi átlagban 861 látogatást és 1.989 letöltést 

számláltunk. A kölcsönzött dokumentumok száma 2.330 darab volt. Könyvtárközi 

kölcsönzés keretében 16 dokumentumot szolgáltattunk. 

A helyszíni, telefonos és elektronikus postai tájékoztatás mellett részt vettünk a LibInfo 

internetes tájékoztató szolgálatban; szóban és írásban összesen 1.017 kérdést válaszoltunk 

meg különböző tájékoztatási „műfajokban”. Napi sajtószemlével rendszeresen 

tájékoztattuk a NEFMI Könyvtári osztályt, a Könyvtári Intézet munkatársait és az OSZK 

Közönségkapcsolati osztályát a könyvtárügyről, illetve az OSZK-ról szóló friss hírlapi 

közleményekről. Több alkalommal készítettünk irodalomkutatást, szemletanulmányt, 

háttéranyagot (egyebek mellett a következőkről: a kultúra szerepeltetése az 

alkotmányokban, könyvtári törvények, stratégiai tervezés, minőségfejlesztés, könyvtári 

kutatások helyzete, webarchiválás, Google Books, e-kötelespéldány, a könyvtárépítés 

története Magyarországon, határon túli magyar könyvtárosok támogatása, az ETO 

alkalmazása stb.). A frissen megjelent idegen nyelvű szakcikkekről figyelőszolgálatot 

működtettünk a KI munkatársai számára. 

A KSZK új honlapján új szolgáltatásokat indítottunk a használók számára: a KSZK 

háromdimenziós bemutatását, továbbá a Hírtár szolgáltatást és archívumát a Delicio.us-

en, valamint a könyvtáros hallgatók számára közreadtuk a KÖSZ-t (Kötelezők 

számítógépen című válogatott linkszolgáltatást). 
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Az év utolsó heteiben olvasói igényfelmérést végeztünk a KSZK olvasótermében. A 

felmérés eredményeit a jövő év elején összegezzük, és a szolgáltatások fejlesztésében 

hasznosítjuk. 

 Dokumentációs munka 

A HUMANUS adatbázisban a KSZK összesen mintegy 4.500 tételt készített el a 

könyvtártudomány és a könyvtörténet tudományterületről, az Analitikus Feldolgozó 

Osztállyal (korábban: Humántudományi Bibliográfiai Osztály) együttműködve, a kurrens 

és a retrospektív feldolgozás keretében.  

A HUMANUS adatbázis anyagának alapján megszerkesztettük és közzétettük A Magyar 

könyvtári szakirodalom bibliográfiája soron következő füzeteit (2009/1, 2009/2, 2010/1; a 

2010/2 szám jó készültségben van, 2012-ben jelenik meg), a Könyvtári Figyelő referáló 

rovatát és a Magyar Könyvszemle éves bibliográfiáját (A magyar nyomda-, könyv-, sajtó- 

és könyvtártörténeti szakirodalom 2010-ben). 

A szakirodalmi munkaadatbázisok egyesítésére a HUMANUS adatbázis más irányú 

fejlesztése miatt nem tudtunk sort keríteni, ez a teendő átkerül a jövő évi feladatok közé. 

 Honlap, kiadványszerkesztés és -terjesztés 

2011 első félévében készült el az osztály közös munkájával a Könyvtártudományi 

Szakkönyvtár önálló honlapja. Itt kapott helyet az NKA támogatásával megvalósult, a 

KSZK-t bemutató háromdimenziós virtuális séta. A honlap interaktív szolgáltatásként 

működik (WordPress alapon). A KSZK munkatársai maguk szerkesztik, a változtatások 

azonnal megjelennek rajta. Új szolgáltatásaink mellett (pl. Hírtár, KÖSZ) kiemelt 

figyelmet kapnak az e-könyvtári szolgáltatások (például az e-folyóiratok elérése). A 

könyvtörténeti linkgyűjtemény is itt érhető el. Az OSZK új honlapjához is összeállítottuk 

és napra készen tartottuk a könyvtártudományi gyűjteményt és szolgáltatásait bemutató 

oldalak tartalmát. 

2011-ben a Könyvtári Intézet honlapján elektronikus kiadványként közreadtuk a Magyar 

Könyvtári Szakirodalom Bibliográfiája (MAKSZAB) három számát (2009. évi 1., 2. és 

2010. évi 1. ld. fent.) 

Jelentős pályázati támogatással (NKA) szerkesztettük és kiadtuk a Könyvtári Figyelő (KF) 

c. folyóirat ez évi négy számát. Gondoztuk a KF honlapját és elektronikus archívumát, 

működtettük a szerkesztőbizottságot. Megoldottuk a terjesztéssel, a megrendelők 

adatbázisának karbantartásával (314 előfizető, 2 csere, 21 külföldi partner), a postázással 

kapcsolatos teendőket. Külön megállapodás alapján, térítés ellenében az EBSCO cégnek 

átadtuk a KF PDF fájljait, a Wilson cégnek pedig megküldtük a nyomtatott füzeteket. 

Elkészítettük a kiadványok (MAKSZAB és KF) elektronikus közreadásának 

tapasztalatairól szóló összefoglalót, továbbá a Hungarian Library and Information 

Science Abstracts (HLISA) további közreadásának szakmai és költségtervét. 

 Könyvtárbemutatók, gyakornok, rendezvények 

Csoportos könyvtárbemutatóra 7 alkalommal került sor, összesen 167 fő részére. Az 

olvasóteremben egyéb rendezvényeket is tartottunk (pl. tanórákat stb.). 

2011-ben hét könyvtáros hallgatót (6 BA és egy segédkönyvtáros hallgatót) fogadtunk 

szakmai gyakorlatra (összesen 530 óra időkeretben). 

Május 30-án ünnepélyes keretek között mutattuk be a KF 2010. évi 4., tematikus számát 

(„Kell egy műhely!”), amely a Könyvtártudományi és Módszertani Központ 40 évéről 
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(1959–1999) szól. Jelentős részt vállaltunk az ugyanezen a napon tartott Sallai-emlékülés 

megszervezésében. 

A múzeumok éjszakáján (június 24.) immár hatodik alkalommal megszerveztük a 

könyvtári éjszakát a KSZK-ban (ezúttal az emlékülésre készített Sallai István-kiállítással 

szerepeltünk). A kiállítást ezt követően még három hónapig nyitva tartottuk. 

Részt vettünk az Egyetemi könyvtári napokon az ELTE szervezésében a Múzeum-

kertben, ahol népszerűsítettük a KSZK szolgáltatásait. 

 Számítógép-ellátottság, gépesítés 

Számítógépeink cseréjére sajnos nem kerülhetett sor. Különösen nagy gondot okozott az, 

hogy az eredeti 6 OPM gép közül végül már csak 2 volt üzemképes, majd ezek is 

felmondták a szolgálatot. Pótlásukat átmenetileg két PC-vel tudtuk megoldani. 

 Nemzetközi kapcsolatok 

Gondoztuk a Könyvtári Intézet nemzetközi kapcsolatait, és segítettük az OSZK 

nemzetközi kapcsolatainak ápolását (levelezés, fordítások, lektorálások, referenszkérdések 

megválaszolása e-mailben). Több külföldi vendég (például román egyesületi csoport) 

számára bemutattuk az OSZK, a Könyvtári Intézet és a KSZK szolgáltatásait, továbbá a 

magyar könyvtárügyet. Az adott évben a következők zajlottak: 

– a 2010. évi visegrádi projekt elszámolása; 

– a TÁMOP program keretében közreadott, biblioterápiáról szóló könyv szerzői jogi 

ügyei; 

– Certidoc kapcsolattartás; 

– kapcsolattartás a magyar könyvtárügyről szóló cseh kiadvány ügyeiben; 

– az ETO-licenc fordítása; 

– cikk közvetítése a pécsi tudásközpontról nemzetközi folyóiratba; 

– koreai vendégek fogadásához készített háttéranyag koordinálása és fordítása; 

– Maria Burke (Salford University, Anglia) látogatása az Erasmus program 

keretében; 

– kapcsolattartás a nemzetközi közkönyvtári fórummal (NAPLE) folytatott 

együttműködés keretében; 

– Beatrice Kapler látogatása (Gruyter); 

– Haruki Nagata japán professzor látogatása. 

 Minőségfejlesztés, munkabizottságok 

Rendszeresen tájékoztatást adtunk a KSZK tevékenységéről és annak újabb fejleményeiről 

az intézeti napokon. 

Részt vettünk az intézeti minőségfejlesztési munkacsoportok és az Állományvédelmi 

bizottság munkájában. 
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6.2 Kutatási és Szervezetfejlesztési Osztály 

 Kiemelt feladatok 

 A TÁMOP 3.2.4./08/1 pályázat keretében megvalósult saját tevékenységek: 

o távoli elérésű on-line szolgáltatások megvalósításának lehetőségei 

o interaktív tematikus szolgáltatási felületek kialakítása 

o olvasásfejlesztés. kutató-elemző tevékenység 

o olvasásfejlesztés, értő olvasás 

o olvasásfejlesztés, olvasási háló- országos online játék. 

o olvasásfejlesztési keretrendszer marketing és kommunikációs területen való 

támogatása 

 A fenti témákban a TIOP és TÁMOP pályázatokban nyertes könyvtárak 

tevékenységének támogatása, szakmai koordinációja 

 A Könyvtári Minerva, a Nyilvános Könyvtári Jegyzék, valamint a Könyvtári statisztika 

közös adatbázisba szervezése, valamint adatokkal való feltöltése. Az elkészült 

adatbázis tesztelése, frissítése.  

o 1.200 nyilvános könyvtár adatainak betöltése, ellenőrzése, 4.300, a Könyvtári 

Minervában található könyvtár adatainak betöltése, ellenőrzése 

o 1999–2010 közötti statisztikai adatok betöltése: kb. 35.000 könyvtár adatsor 

betöltése megtörtént. 

o Az elkészült adatbázis tesztelése, adatainak átvizsgálása, az elavult adatok 

módosítása, törlése folyamatban van. 

 Értékelés készítése az ország TÁMOP TIOP pályázatainak helyzetéről.  

o A felméréshez szükséges kérdőív szerkesztése, online változat elkészítése 

o Közel 400 kérdőív kitöltetése, a beérkezett adatok rögzítése, feldolgozás, 

tanulmány készítése nem történt meg, mert a minisztérium leállította a munkát. 

 Olvasáskutatás 

o 2010-ben elkészült olvasáskutatási felmérés kérdőíveinek részletes 

feldolgozása. Összehasonlító tanulmányok készült a 2000; 2005-ös felmérések 

alapján. Megjelenik a Fordulópont c. folyóiratban „Az olvasásfejlesztés 

nemzetközi tapasztalatai” címmel. 

o A SZIKLA integrált könyvtári rendszerből származó, olvasási szokásokkal 

összefüggő statisztikai adatok elemzése. A középiskolások (a 15-19 éves 

korosztály) és a felnőttek (20 év fölöttiek) vizsgálata. A kézirat a 3K-ban 

megjelenés alatt.  

 

 Munkaterven kívüli kutatások: 

 Az idősek ellátása országos felmérés. Egy hét alatt készítettünk el egy országos 

helyzetképet az „Idősek könyvtári ellátása” címmel. 

 Továbbképzések iránti igény a közgyűjteményekben (1.828 intézmény megkeresése; 

895 válasz feldolgozása.) 

 „A könyvtári ellátás új struktúrája” Számítások, háttéranyagok, valamint koncepciók 

készítése:. „Megyei és városi könyvtári feladatok összegzése. 

 A könyvtári szakfelügyelet 10 éve. 2001 – 2010 Cikluszáró értékelő jelentés. 
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 Alapfeladatok 

 Döntés-előkészítő anyagok készítése a fenntartók kérésének megfelelően. (Az azok 

előállításához felmérések, összeállítások elkészítése). 2011. november 30-ig 69 

előkészítő anyag beküldése. 

 Kiemelt figyelmet fordítunk a Kistérségi Könyvtári Ellátás helyzetére. Folyamatos 

adatbázist építünk a KSZR könyvtárakról. Szakirodalmi szemlék, háttéranyagok, 

elemzések készítésével segítjük a kistérségek munkáját. 

Az alábbi anyagok készültek el: 

 KSZR szolgáltatók költségei 

 KSZR szolgáltatók és szolgáltató helyek listája 

 Kistérségi Szolgáltató Rendszer (KSZR) ellátó könyvtárainak szóló 

támogatások 

 KSZR szolgáltatók listája és a szakfelügyeleti vizsgálat anyagának 

elküldése 

 Követjük a KSZR keretben működő könyvtárak, könyvtári szolgáltató-helyek 

közösségi szerepének alakulását. 

o KSZR – szolgáltatók a régiókban. Összehasonlító értékelés készítése. 

Elsősorban a működési feltételek vizsgálatára fókuszálva. 

A szakfelügyeleti kérdőív elkészült, a minisztérium novemberben foglalkozott a 

kérdéssel, jelenleg függőben a kérdőív és a lebonyolítás. 

 Továbbra is végezzük a könyvtári minőségfejlesztés és minőségbiztosítás 

meghonosításával és széles körű elterjesztésével kapcsolatos feladatokat, működtetjük 

a szükséges munkabizottságokat. 

o Teljesítménymutatók alkalmazása, az eredmények értékelése. Esettanulmány. 

 A könyvtárosok korszerű szemléletének formálása, szakmai kompetenciáik és 

tulajdonságaik fejlesztése  

o Előadásokat tartottunk szakmai programokon, továbbképzéseken, 

tanfolyamokon elsősorban a regionális ellátás aktuális kérdéseiről, a 

pályázatokkal összefüggő kérdésekről, az IKSZT-ről, a könyvtárfejlesztés 

aktuális kérdéseiről. (Ld. később felsorolva.) 

o A TÁMOP-os olvasásfejlesztési programsorozat folytatásaként, az évente két 

külföldi szakember videokonferenciás előadásának megszervezését terveztük, 

de anyagiak hiányában és a TÁMOP pályázat csúszása miatt ez elmaradt. 

 A működő szolgáltatások fenntartásával és újak kialakításával szakmai információ és a 

szakma igényeinek megfelelően egyéb segítség nyújtása a különböző típusú 

könyvtáraknak 

 Jogszabály alapján ellátjuk a titkársági teendőket a Minősített Könyvtár cím és a 

Könyvtári Minőségi Díj adományozásával kapcsolatosan, a minisztériumi Könyvtári 

Minőségügyi Bizottság irányításával. 

A KMB ülésekről emlékeztető készítése, információk megjelentetése a KI 

honlapján, a Minősített Könyvtár cím pályázattal kapcsolatos teendők (pl. a 

szakértők véleményének továbbítása, oklevél megrendelése, a pályázati pénzzel 

való elszámolás) stb. 

 Megismételjük a „nem nyilvános könyvtárak helyzete” című 2006-os vizsgálatunkat. 

A részvizsgálatok elkészültek. A záró tanulmány megírása folyamatban van. 

 Folytatjuk a „konyvtar.hu” portál fejlesztését. Az angol nyelvű változat folyamatosan 

készül: jelenleg a menürendszer fordítása van készen. 

 Végezzük a jogszabályban előírt további rendszeres feladatainkat: 
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o Feldolgozzuk és elemezzük a minisztérium által átadott 2010. évi 

szakfelügyeleti jelentéseket, az adatokat beépítjük a szakfelügyeleti 

adatbázisba. Javaslatokat fogalmazunk meg, záró tanulmányt készítünk. 

o Nyilvános Könyvtári Jegyzék vezetésével kapcsolatos tapasztalatok, a 2010-es 

év változásainak összegzése. (A cikk a 3K-ban jelent meg.) 

o Új jegyzékek összeállítása + törlési táblázat vezetése és küldése a NEFMI-be 

minden jegyzékzárás után. Megjelent a 33-36. NYKJ (ápr., jún., szept., dec.) 

o Folyamatos tájékoztatás a megjelent jegyzékek anyagával kapcsolatban. 

o A könyvtárak érdekeltségnövelő támogatásának nyilvántartása és szervezése 

o A NYKJ adatbázis összevetése és adatainak módosítása a 2010. évi 

szakfelügyeleti vizsgálatok jelentéseivel, a szakfelügyeleti dátumok folyamatos 

rögzítése a NYKJ adatbázisban és a kereshető JAVA felületen 

o A nyilvános könyvtárak 2010. évi jegyzékén szereplő könyvtárak 

szakfelügyeleti jelentéseiről összefoglaló készítése a NEFMI-nek 

 Jogszabályok előkészítéséhez szükséges felmérések, döntés-előkészítő anyagok 

készítése. Feljegyzés a szakfeladaton működő könyvtárak Nyilvános könyvtárak 

jegyzékén való szerepléséről; GY.I.K. a Nyilvános könyvtárak jegyzékéről; PLR 

táblázat készítése az Írószövetségnek; GY.I.K. a pályázatokról; árva műves 

irányelvjavaslat véleményezése. 

 Információ szolgáltatás, publikáció, előadások – PLR, szerzői jogi kérdésekben 

A személyesen, telefonon, e-mailen beérkező kérdések megválaszolása folyamatos 

(pl. képek, fotók, adatbázisok, fordítás, kiállítás, kiadói korlátozott 

dokumentumok, folyóiratok digitalizálása, fogyatékkal élők szerzői jogi kérdései, 

felhasználói szerződés készítése, véleményezése) 

 Szakmai és egyéb civil szervezetekben a különböző funkciókból adódó feladatok 

teljesítése, MKE, UMVP MB tagság, OTCEF stb. Fehér Miklós kollégánk az MKE 

főtitkára lett. 

 A Gyerekirodalmi adatbázis anyagának gyarapítása, kiegészítése a 2006-2010. évben 

megjelent gyerekirodalom válogatott anyagával, az adatbázisba már bekerült rekordok 

folyamatos frissítésével (510 újonnan bevitt, ill. módosított rekord - adatbevitel, 

módosítás az Oktatási és Humánerőforrás-fejlesztési osztály munkatársának 

közreműködésével). 

 A Gyerekirodalmi Adatbázis hasznosulásának vizsgálata az adatbázist rendszeresen 

használó könyvtárosokkal készített interjúk alapján. Fejlesztési javaslat készítése 

(kéziratban) 

 Honlapunk „Könyvtárak fogyatékossággal élőknek” című oldalának frissítése, 

bővítése a 2008-ban kiírt TIOP 1.2.3. Könyvtári szolgáltatások összehangolt 

infrastruktúra-fejlesztése – „Tudásdepó-Expressz” című pályázat nyerteseinek újbóli 

megkeresésével. 72 könyvtár adataival frissült, bővült honlapunk. 

 A fogyatékkal élők könyvtárhasználatát segítő speciális eszközök jegyzékének 

frissítése, kibővítése új adatokkal.  

 A könyvtárakat érintő országos pályázatok rendszeres figyelése és közreadása a belső 

pályázati figyelőben. 

 Az iskolai könyvtárak állománygyarapítási munkáját segítve az újonnan megjelent 

tankönyvek, oktatási segédletek számbavétele és közreadása a Tankönyvek, 

tankönyvkiadók című oldalon. 

A könyvtárhasználók, irodalomtanárok, gyerekkönyvtárosok kérésére 

irodalomfigyelés, anyaggyűjtés, tájékoztatás történik (pl. ajánlott olvasmányok 

listájának összeállítása 14 éveseknek, az elmúlt négy évben a Pagony Kiadó 

gondozásában megjelent IBBY-díjas gyerekkönyvek összegyűjtése – szerepelnek-
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e a kiemelten jó, díjnyertes ifjúsági könyvek az elmúlt években végzett országos 

olvasáskutató felmérések listáján, Fitz-díjra javasolt gyerekkönyvek listája stb.). 

 A határon túli magyar könyvtárak, külföldi magyar intézet, külföldi magyar tanszékek 

gyűjteményépítési munkájának segítése a határon túli könyvkiadók adatainak 

frissítésével, karbantartásával. 

 A hungarológiai kézikönyvtári jegyzék rendszeres frissítése, karbantartása, 

összevetése a Magyar Elektronikus Könyvtár állományával. Kiegészítése a 2010-es 

anyaggal, valamint az új kiadásokkal való frissítés megtörtént. 

 A könyvtári fölöspéldány-jegyzékek közreadására létrehozott webes szolgáltatás 

működtetése, az OSZK előválogatási lehetőségének biztosításával. November végéig 

228 jegyzék került fel a KI honlapjára.  

 Az olvasásfejlesztéssel kapcsolatos projektek, módszerek gyűjtése, rendszerezése, a 

vonatkozó szakirodalom figyelése és közvetítése a szakma számára. 

 Az adatszolgáltató könyvtárak éves statisztikainak közzététele. (Teljes, és adat 

összevetésre alkalmas formában.) 

o Az excel kimutatásprogramjával készült statisztikai keresőfelületes adatbázis 

bővítése a 2010-es adatokkal. 

o A működő adatszolgáltatók szűrt adatait tartalmazza összevonásokkal, 

összesítve és csoportosítva 

o Az excel kimutatásprogramjával készült iskolai könyvtárak statisztikai 

keresőfelületes adatbázisának bővítése a 2010-es adatokkal. 

o A statisztikai adatok elemzése, a trendek megállapítása, a 2010. évi könyvtári 

teljesítménymutatók közzététele. 

A statisztikai adatszolgáltatás tartalmi és formai megújításának, fejlesztésének 

szakmai irányítása, koordinálása. A Statisztikai Munkabizottság működtetése 

jelenleg szünetel. 

o A 2011. évi kérdőív és az útmutatóval kapcsolatos javítások előkészítése. 

o A Könyvtári Intézet honlapja statisztikai részének gondozása. 

o Az „Ami a számok mögött van” rovat cikkeinek frissítése. 

o A „Néhány európai könyvtár néhány adata” táblázat frissítése. 

 A KSZR és a TIOP keretében elindított könyvtárbusz projektek vizsgálata. (A 

lakosság, a könyvtárosok, az adatok tükrében.) A zárótanulmány rövidített változata 

2012/2-es 3K-ban jelenik meg. 

 A könyvtár 2.0 projektek hasznosulásának elemzése. 

o A web 2.0 szolgáltatásokat igénybe vevő használók tapasztalatai 

o A web 2.0 szolgáltatásokat fenntartó könyvtárak tapasztalatai. 

o Könyvtári blogok, wikik használatának elemzése 

o A könyvtári közösségi oldalak használatának elemzése  

o Közösségi oldalak könyvtári célú használatának elemzése 

Összefoglaló kutatási jelentés a web 2.0 projektek hasznosulás-elemzéséről 

 Szakfelügyelői tevékenység. Az osztály munkatársai részt vesznek a 2011-es 

szakfelügyeleti vizsgálatokban. A szakfelügyelet a minisztérium kiírása hiányában 

elmaradt. 

 

Négy munkatársunk rendszeresen oktat a felsőoktatás, a könyvtáros-képzés, illetve a 

szaktanfolyamok keretében. Öt munkatársunk rendszeresen publikál a szakmai 

folyóiratokban. 
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6.3 Oktatási és Humánerőforrás-fejlesztési Osztály 

 Általános feladatok 

 

Az intézeti honlap gondozása és működtetése: 

 a Könyvtári Intézet új, Drupál tartalomkezelőn alapuló honlapjának kialakítása és 

beüzemelése 

o a Drupal 6-os változatához sablon kiválasztása, és átalakítása az Intézet 

színvilágának és logójának megfelelően; 

o a működéshez szükséges modulok letöltése, beüzemelése és tesztelése; 

o felhasználói jogosultságok kiosztása és karbantartása; 

o a tartalomfelelős kollégák betanítása; 

o tartalomfelvitel, a szükséges hibák és hiányosságok javítása, pótlása; 

o végső tesztelés, majd az E-szolgáltatási Igazgatóság munkatársával a honlap 

éles környezetben való elindítása; 

o a tanfolyamszervezéshez szükséges belső nyilvántartó felület elkészítése; 

o szakmai tanácsadás a Drupal tartalomkezelő rendszer használatával 

kapcsolatban több alkalommal az OSZK webszerkesztő csoportja (később: 

Webtartalom Koordinációs Osztály) számára, valamint részvétel biztosítása 

számukra az Interaktív portálok üzemeltetése könyvtári környezetben 

elnevezésű akkreditált továbbképzésünk Drupallal kapcsolatos óráin. 

 A honlap karbantartása, hírek és letölthető fájlok elhelyezése; a regisztrációk 

figyelemmel kísérése; fórumfelület és hozzászólások figyelése; a kapcsolati űrlapon 

keresztül érkezett levelek koordinálása; hírlevél-küldés heti rendszerességgel; 

 a Könyv, Könyvtár, Könyvtáros honlapján: az adatbázis és a felület rendszeres 

karbantartása (Wordpress), frissítés az újabb cikkanyaggal; 

 a Könyvtári Figyelő honlapján: az adatbázis és a felület rendszeres karbantartása 

(Wordpress), frissítés az újabb cikkanyaggal, az elektronikus előfizetés 

nyilvántartásának kezelése, kapcsolattartás az EBSCO Publishing teljes szövegű 

adatbázist üzemeltetőkkel: az elektronikus számok továbbítása; 

 a Könyvtártudományi Szakkönyvtár új felületének kialakítása (Wordpress), és 

összekapcsolása a Könyvtári Intézet Drupal oldalával; közreműködés az interaktív 

hírfelület technikai kialakításában; közösségi linkgyűjtemény címkefelhőjének 

elkészítése és beépítése; szuperadminisztrátori feladatok; 

 a Könyvtári Intézet távoktatási felületén: az adatbázis és a felület megújítása, új 

tanfolyami felületek kialakítása; frissítések feltöltése, portál-adminisztráció. 

 

Az osztály figyelemmel kísérte az ágazati minisztérium által országosan biztosított 

külföldi könyvtári adatbázis-szolgáltatás használati adatait, budapesti és vidéki helyszínek 

bevonásával tréningeket szervezett a szolgáltatás megismertetésére: 

 havi statisztika készítése az országos használatról (6 alkalom); 

 új jelszavak generálása a hozzáféréshez (4); 

 újonnan jelentkezett könyvtárak regisztrálása (3 új regisztráció); 

 a teljes EBSCO-s tartalom frissítése az új intézeti honlapon; 

 technikai problémák megoldása a prágai központ segítségével (4 alkalom);  

 részvétel az EBSCO Open Day elnevezésű konferencián (2011. június 21.) 
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Építette és fejlesztette a Köztauruszt: 

 megválaszolta a Könyvtári Intézet karbantartó felületére érkező deszkriptor- (35 db) és 

nemdeszkriptor (7 db) -javaslatokat, beépítette azokat a Köztaurusz állományába; 

 önállóan kezelte az Amicus katalogizáló modul 6XX mezőcsoportjába kerülő új 

lexikai egységeket (hetente érkező növekményjegyzékek), állandó kapcsolattartással 

az OSZK feldolgozói munkakörben dolgozó kollégáival; 

 gondozta, és a honlapon közzétette a Köztaurusz és a Geotaurusz állományait, tisztázta 

azok ETO-mutatószavait; 

 megválaszolta a RELEX frissített verziójára vonatkozó technikai kérdéseket, külső 

szakértővel konzultált a RELEX-szoftver webes megjelenítésű fejlesztése kapcsán. 

 

Az osztály a minisztérium megbízásából: 

 havonta összesített jogszabálylistát készített a vonatkozó közlönyök (Magyar Közlöny, 

Oktatási és Kulturális közlöny, Nemzetgazdasági és Munkaügyi Közlöny, Szociális 

Közlöny) alapján; 

 folyamatosan figyelte a vonatkozó minisztériumok jogszabálytervezeteit, felhívta 

azokra a szakma figyelmét; 

 részt vett a továbbképzési (1/2000.), a múzeumi belépőkre vonatkozó (194/2000.), a 

munkakörökre vonatkozó (150/1992.) és a képesítési (2/1993.) rendelet módosításának 

elkészítésében; 

 folyamatosan biztosította az ingyenes múzeumi belépésre jogosító igazolások 

koordinációját (új igénylések: kb. 80 db, lejárt igazolások visszavétele: kb. 40 db, 

eltulajdonított igazolások pótlása, és az ezzel kapcsolatos tájékoztatás); 

 elvégezte a magyar könyvtárügyet bemutató angol nyelvű kiadvány tavaly előkészített 

cseh változatának szerkesztési utómunkálatait, elkészítette a kiadvány hibajegyzékét, 

postázta az ajándék példányokat. 

 

Az osztály az akkreditált intézményi címnek megfelelően: 

 betartotta a felnőttképzési törvény és követő jogszabályai előírásait, valamint a 

Könyvtári Akkreditációs Bizottság tanfolyami adminisztrációra vonatkozó utasításait 

(indítás- és zárásbejelentés, tanúsítványok kiadása stb.) figyelemmel kísérte, és 

szükség esetén alkalmazta a vonatkozó jogszabály-módosításokat; 

 fejlesztette, megújította jelenlegi akkreditált továbbképzési programjait, és a hétéves 

továbbképzésben felmerülő igények alapján új programokat dolgozott ki: 

o lejárt program megújítása: irodalmi adatbázisok (alapítás és indítás, 30 óra) 

o módosításra visszakapott programok átdolgozása: kulturális és közhasznú 

tartalmak, felkészülés az olvasásfejlesztésre, felkészülés a használóképzésre, 

hálózatalapú tanulás könyvtárosok számára, zenei könyvtárosi ismeretek 

o új programok: Hatékony kommunikáció a könyvtárosi hivatásban (alapítás és 

indítás, 60 óra), Konfliktushelyzetek hatékony kezelése könyvtári 

környezetben (alapítás és indítás, 60 óra); 

o új oktatók akkreditációját, és a programok tartalmának aktualizálását kérte 

egyes képzéseihez 

 újonnan akkreditált továbbképzési tanfolyamai számára beszerezte a regionális 

munkaügyi központi és FAT-engedélyeket (helytörténet, kulturális és közhasznú 

tartalmak, felkészülés az olvasásfejlesztésre, felkészülés a használóképzésre, interaktív 

portálok); 

 képzési tanácsadást folytatott (426 alkalom); 
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 szakmai továbbképzéseken és konferenciákon vett részt/tartott előadásokat (AFIOE-

konferencia, Hova tovább? konferencia, MELLearN konferencia, TEMPUS Gruntvig-

szeminárium, XII. eLearning Fórum stb.); 

 képzési tevékenységével kapcsolatban 

o előadásokat tartott, pl. a MKE Civil Akadémiáján az elektronikus ügyviteli 

ismeretekről, a tréneri ismeretekről, a program-akkreditálásról és a 

tanfolyamszervezésről; a Könyvfesztiválon az Intézet határon túli képzési 

tevékenységéről; 

 tankönyvekkel, oktatási segédanyagokkal látta el a hazai képzőhelyeket: megszervezte 

„Az iskolarendszeren kívüli könyvtárosképzés füzetei” című sorozat eljuttatását a 

vidéki segédkönyvtáros képzőhelyekre, vizsgák idején saját ETO- és raktározási 

táblázataival segítette a vidéki vizsgahelyszíneket. 

 

Az osztály rendszeres képzési tevékenysége során 

 az emelt szintű, moduláris rendszerű segédkönyvtáros OKJ-képzésre alapozva 

folytatta az iskolarendszeren kívüli képzőhelyek munkájának összehangolását:  

o folyamatos tanácsadást folytatott a módosított képzési program más 

képzőhelyek általi megvalósításához; 

o kidolgozta és felajánlotta a képzőhelyeknek a segédkönyvtáros képzés ECDL-

egységeinek távoktatási tananyagát: http://www.konyvtaroskepzes.hu/; 

o részt vett az OKJ-s rendszer megújítására vonatkozó minisztériumi és kamarai 

egyeztetéseken, támogató nyilatkozatokat szerzett be a könyvtáros szakmai 

szervezetektől, megvédte a segédkönyvtáros képzés jegyzéki önállóságát 

 megvalósította 2011. évi éves képzési tervét, elkészítette 2012. évi képzési tervét; 

 OKJ-s szakképzést és akkreditált továbbképzési programokon alapuló tanfolyamokat 

indított, és működtetett [ld. a KI beszámoló végén megtalálható táblázatot], a 

képzéseken tanfolyamszervezői feladatokat vállalt, intézte a tanfolyamok pénzügyi 

feladatait; 

 az NSZFI-hez elektronikusan benyújtotta ezévi tanfolyamainak OSAP-statisztikáját; 

 az OFI Vizsgacentrumával együttműködve előkészítette és lefolytatta a hároméves 

restaurátorképzés vizsgáit (9 fő tett sikeres vizsgát); 

 beadványt nyújtott be a minisztériumhoz a restaurátorképzésre vonatkozó új OKJ-s 

rendelet módosításához. 

 

Az osztály folytatta szolgáltató és tanácsadó tevékenységét, működtette ehhez kapcsolódó 

elektronikus szolgáltatásait: 

 bővült a könyvtárosok személyi katasztere (11 új regisztráció, a korábbiak 

aktualizálása, szükség szerinti módosítása); 

 bővült és frissült a könyvtárépítés és -berendezés adatbázisa (2 új könyvtárismertető 

videó, 16 felújított és 4 új könyvtár, 141 fotó és 23 alaprajz, a korábbi cégadatok és a 

vonatkozó jogszabálylista frissítése); 

 bővült és frissült a biztonságtechnika és állományvédelem adatbázisa (2 új cég, kb. 90 

cég adatainak frissítése, 1 kategóriabővítés); 

 megtörtént a könyvtári veszélyes hulladékkezelési, a könyvtárköltöztetési, a 

világítástechnikai, az árnyékolástechnikai, a restaurálási adatbázis cégadatainak 

frissítése 

 bővült a szakfelügyelők adatbázisa (9 új szakfelügyelői engedély); 

 szerkesztői, szerzői és könyvismertetés-készítői feladatokkal közreműködtünk a 

Könyv, Könyvtár, Könyvtáros c. folyóirat működtetésében. 

http://www.konyvtaroskepzes.hu/
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Az osztály segítette a határon túli magyar könyvtárak munkáját a Határon túli magyar 

könyvtárak fejlesztési programja keretében: 

 1-1 napos továbbképzések megvalósítása 

o Könyvtári kommunikációs az interneten – 2011. június 8., Zenta; 

o Hatékony prezentációkészítés – 2011. június 27., Somorja. 

 részvétel a még hiányzó együttműködési szerződések előkészítésében és aláírásában 

o horvátok – Pélmonostor, június; 

o szlovének – Lendva, június 

o erdélyi szórvány – Kolozsvár, Heltai Gáspár Alapítvány, július 

 

Munkatársaink a közös képzési, szakmai módszertani és fejlesztési munkákon keresztül, 

együttműködésben előadást tartottak az európai uniós oktatási, képzési törekvésekről a 

Publika Magyar Könyvtári Kör által szervezett Tanulunk, tanítunk – mi haszna? 

elnevezésű konferencián (Komárom), rendszeresen elláttuk a Kör honlapjának 

működtetésével kapcsolatos feladatokat. 

 

Az osztály részt vett az Intézet minőségbiztosítási folyamatában: 

 kijelölte az újjáalakult munkacsoportok vezetőit és tagjait; 

 összeállította az Omnibusz vizsgálat második menetének kérdőívét; 

 frissítette az osztály folyamatleírásait és folyamatábráit. 

 

 Kiemelt feladatok 

 

 A TÁMOP 3.2.4. projektmunkáinak keretében: 

o akkreditált intézményként a képzésekre jelentkezők intézményeivel folyamatos 

kapcsolatot tartottunk, vállalkozási, ill. szolgáltatási szerződéseket kötöttünk, 

és ismételt árajánlatokat állítottunk ki (kb. 50 db), képzéseket biztosítottunk 

[ld. a KI beszámoló végén megtalálható táblázat utolsó oszlopának 

számadatait]; 

o a képzéseken résztvevők számára biztosítottuk a teljesítés igazolásához 

szükséges teljes TÁMOP-dokumentációt (kb. 280 résztvevő kb. 200 

dokumentációcsomagja); 

o szolgáltatóként valósítottuk meg a segédkönyvtáros képzést és vizsgáztatást a 

TÁMOP-pályázat nyerteseinek (szolnoki és szekszárdi megyei könyvtár, a 

nyíregyházi megyei könyvtár szerencsi résztvevői); 

o folyamatos konzultációs lehetőséget biztosítottunk azoknak a könyvtáraknak, 

amelyek TÁMOP-pályázatuk keretében a Könyvtári Intézettől indításra átvett 

akkreditált programokat készítettek elő vagy bonyolítottak le (szombathelyi 

megyei könyvtár: webkettes képzés, andragógia, kommunikációs ismeretek; 

szolnoki megyei könyvtár: mentálhigiéné); 

o az OSZK és a KI közös TÁMOP-pályázatában  

 meghirdettük a pályázatban vállalt hatvanórás szakmai képzések 

programjait (olasz, francia és orosz szaknyelvi képzés, interaktív 

portálok, kulturális és közhasznú tartalmak megjelenítése honlapokon, 

olvasásfejlesztés, felhasználóképzés, helyismeret), két tanfolyamot le is 

bonyolítottunk (olasz szaknyelvi, interaktív portálok); 

 mintegy 300 alkalommal tanácsadással szolgáltunk a pályázatok 

megvalósításának képzésekkel kapcsolatban felmerülő kérdésekben; 
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 A könyvtárosképző és továbbképző központtá alakulás folyamán az OSZK-val 

együttműködve érvényesítettük a segédkönyvtáros OKJ-s vizsgaszervezési jogunkat. 

o frissítettük az intézeti honlap vizsgaszervezési oldalát (módosult jogszabályok 

és formanyomtatványok); 

o folyamatos kapcsolatot tartottunk a NSZFI vizsgaszervezéssel foglalkozó 

munkatársaival, megújítottuk a központi bejelentésekhez szükséges 

elektronikus aláírási lehetőséget, beszereztük az új nyomtatványokat 

(bizonyítványok, törzslapok); 

o a NSZFI felkérésére kidolgoztuk az idei központi írásbeli tételeket (5 sorozat), 

ill. saját, intézményi gyakorlati tételeinket (5 sorozat), lektoráltuk a többi 

képzőhely gyakorlati tételsorait (10 sorozat); 

o megszerveztünk és lefolytattunk 11 segédkönyvtáros vizsgát (236 vizsgázó); 

o EUROPASS-bizonyítványokat készítettünk elő; 

o előkészítettük a vizsgaelnöki feladatot vállaló külsős kollégák pályázatát az 

Országos Vizsgaelnöki névjegyzékre vonatkozóan; 

o a megszervezett vizsgákon vizsgabizottsági tagként, jegyzőként működtünk 

közre; 

o archiváltuk valamennyi lefolytatott vizsga teljes dokumentációját. 

 Továbbfejlesztettük a tanfolyami adminisztráció adatbázis alapú rendszerét: 

o módosítottuk a tanfolyamszervezés folyamatleírását; 

o szakmai indokok alapján elérhetővé tettük valamennyi akkreditált programunk 

oktatói névsorát. 

 Folytattuk az OKJ-s segédkönyvtáros képzés országos szakfelügyeleti rendszerének 

kialakítását: 

o a vizsgázók számára vizsgatájékoztatókat, a vizsgákon résztvevő oktatók 

számára igény szerint előkészítő vizsgaértekezleteket tartottunk az idei 

vizsgahelyszíneken (Budapest, FSZEK; szekszárdi, miskolci és szolnoki 

megyei könyvtár) 

o a vizsgaellenőrzési jogszabály előírásai alapján ellenőriztük az újonnan 

bekapcsolódott képzőhelyek képzési dokumentációját, javaslatot tettünk a 

hiányos vagy nem megfelelően vezetett dokumentáció módosítására. 

 

OKJ-s képzések és akkreditált továbbképzési programok, 2011. január 1-december 15. 

 

TANFOLYAM NEVE 

LEZAJLOTT 

ALKALMAK 

SZÁMA ÉS 

RÉSZTVEVŐI 

LÉTSZÁM 

TÁMOP-OS 

RÉSZT-

VEVŐK 

SZÁMA A 

TELJES 

LÉTSZÁM-

BÓL 

Emelt szintű könyv- és papírrestaurátor képzés 

1100 óra, OKJ 54 84 2501 

2008. 

szept-től: 

9 fő 

--- 

Emelt szintű segédkönyvtáros képzés könyvtári asszisztens 

rész-szakképesítéssel 

450 óra, OKJ 54 322 01 0000 00 00 

2 évfolyam: 

32 + 28 
7 

Angol szaknyelvi tanfolyam könyvtárosok részére 

60 óra PLM 123 

2 alkalom: 

17 + 11 
21 

http://www.ki.oszk.hu/107/tanf2/egykepzes.php?mit=29
http://www.ki.oszk.hu/107/tanf2/egykepzes.php?mit=17
http://www.ki.oszk.hu/107/tanf2/egykepzes.php?mit=17
http://www.ki.oszk.hu/107/tanf2/egykepzes.php?mit=18
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Angol szaknyelvi tanfolyam könyvtárosok részére (szegedi 

helyszín) 

60 óra PLM 123 

3 alkalom: 

10 + 11 + 13 
33 

Digitalizálás, digitális dokumentumok közzététele az 

interneten 

30 óra PLM 105 

1 alkalom: 

18 
15 

A fejlesztő biblioterápia alkalmazásának lehetőségei a 

gyerekkönyvtári munkában 

60 óra PLB 0240 

2 alkalom: 

11 + 12 
17 

A helytörténetírás módszerei, segédeszközei, a publikálás 

formái és lehetőségei; helyismereti-helytörténeti 

információk közzététele könyvtári honlapokon 

60 óra PLB 1244 

1 alkalom 

16 
8 

Interaktív portálok üzemeltetése könyvtári környezetben 

60 óra PLB 0666 

1 alkalom: 

16 
14 

Irodalmi adatbázisok - Szakirodalmi és információs 

ismeretek az irodalomtudomány, irodalomtörténet, 

szépirodalom területén 

30 óra PLM 106 

1 alkalom: 

8 
6 

Kiadvány-szerkesztési és prezentációkészítési feladatok 

megoldása a könyvtárban 

120 óra PLB 0030 

1 alkalom: 

10 
9 

Kommunikációs ismeretek könyvtárosoknak (tréning) 

30 óra PLP 808 

1 alkalom: 

19 
14 

Könyvtári partnerkapcsolatok (Belső partnerség, szervezeti 

kultúra és külső partnerség) 

60 óra PLB 0667 

1 alkalom 

13 
12 

Könyvtári szakértői ismeretek 

30 óra PLM 111 

1 alkalom: 

18 
7 

Könyvtári szakfelügyeleti ismeretek 

30 óra PLM 110 

1 alkalom: 

9 
4 

Könyvtári vezetői ismeretek I. 

30 óra PLB 0662 

2 alkalom: 

21 + 33 
15 

Könyvtári vezetői ismeretek II. 

30 óra PLB 0668 

2 alkalom: 

25 + 26 
11 

Könyvtári vezetői ismeretek III. 

30 óra PLB 0669 

2 alkalom: 

23 + 24 
12 

Könyvtári vezetői ismeretek IV. 

30 óra PLB 0670 

1 alkalom: 

23 + 20 
11 

A könyvtáros mint felnőttoktató (andragógiai ismeretek 

könyvtárosoknak) 

60 óra PLP 903 

3 alkalom: 

14 + 20 + 13 
43 

Könyvtárosok mentálhigiénéje I. Önismeret 

30 óra PLM 109 

1 alkalom: 

20 
17 

Könyvtárosok mentálhigiénéje II. Konfliktuskezelés a 

könyvtárban 

30 óra PLP 1094 

2 alkalom: 

23 + 17 
34 

http://www.ki.oszk.hu/107/tanf2/egykepzes.php?mit=20
http://www.ki.oszk.hu/107/tanf2/egykepzes.php?mit=20
http://www.ki.oszk.hu/107/tanf2/egykepzes.php?mit=13
http://www.ki.oszk.hu/107/tanf2/egykepzes.php?mit=13
http://www.ki.oszk.hu/107/tanf2/egykepzes.php?mit=15
http://www.ki.oszk.hu/107/tanf2/egykepzes.php?mit=15
http://www.ki.oszk.hu/107/tanf2/egykepzes.php?mit=15
http://www.ki.oszk.hu/107/tanf2/egykepzes.php?mit=48
http://www.ki.oszk.hu/107/tanf2/egykepzes.php?mit=48
http://www.ki.oszk.hu/107/tanf2/egykepzes.php?mit=3
http://www.ki.oszk.hu/107/tanf2/egykepzes.php?mit=4
http://www.ki.oszk.hu/107/tanf2/egykepzes.php?mit=27
http://www.ki.oszk.hu/107/tanf2/egykepzes.php?mit=27
http://www.ki.oszk.hu/107/tanf2/egykepzes.php?mit=6
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A kulturális örökség védelme 1850 előtti dokumentumok 

esetében - lehetőségek és feladatok a könyvtárakban I. 

30 óra PLM 124 

1 alkalom 

14 
6 

A kulturális örökség védelme 1850 előtti dokumentumok 

esetében - lehetőségek és feladatok a könyvtárakban II. 

30 óra PLM 65 

1 alkalom: 

11 
7 

A minőség értékelése a könyvtárban - a minősített 

könyvtár 

60 óra PLP 1273 

2 alkalom: 

17 + 19 
19 

Német szaknyelvi tanfolyam könyvtárosok részére 

60 óra PLM 112 

1 alkalom: 

10 
6 

Olasz szaknyelvi tanfolyam könyvtárosok részére 

60 óra PLB 0663 

1 alkalom: 

7 
0 

Szövegfeldolgozás XML alapokon II. – Az XML 

jelölésrendszere és szintaktikája, DTD-k és sémák 

szerkezeti felépítése 

30 óra PLP 901 

1 alkalom: 

14 
13 

A tartalmi feltárás mesterséges nyelven alapuló eszközei: 

az ETO 

60 óra PLP 810 

1 alkalom: 

7 
7 

A tartalmi feltárás természetes nyelven alapuló eszközei: 

60 óra PLP 811 

1 alkalom: 

13 
12 

A web 1.0-tól a web 2.0 felé a megváltozott internetes 

világban 

60 óra PLP 812 

4 alkalom: 

18 + 17 + 16 + 15 
62 

Webes kompetenciák a könyvtáros szakmában 

60 óra PLP 1260 

2 alkalom: 

15 + 16 
30 

Összesen26: 
47 alkalom: 

792 résztvevő 

472 

TÁMOP-os 

résztvevő 

7. MUNKATERVBEN NEM SZEREPLŐ FELADATOK 

Gyűjteményszervezési Igazgatóság: 

 

Megkezdődtek az előkészületek a kötelespéldányként beérkező időszaki kiadványok 

nyilvántartásának gépesítésére. Az integrált rendszer periodika moduljának tesztelése 

jelenleg is zajlik. 

 

Információszolgáltatási Igazgatóság 

 

Raktári Osztály 

 

Csillaghegyi raktár, archivális B jelzetű könyvek tömörítése a növekedési helyek 

biztosítása céljából. - 2011. december 15-ig megvalósult: 1.176 pfm. 

                                                 
26 2010-ben: egész évben összesen: 34 alkalom, 462 résztvevő, ezekből 319 TÁMOP-os 

http://www.ki.oszk.hu/107/tanf2/egykepzes.php?mit=12
http://www.ki.oszk.hu/107/tanf2/egykepzes.php?mit=12
http://www.ki.oszk.hu/107/tanf2/egykepzes.php?mit=12
http://www.ki.oszk.hu/107/tanf2/egykepzes.php?mit=12
http://www.ki.oszk.hu/107/tanf2/egykepzes.php?mit=5
http://www.ki.oszk.hu/107/tanf2/egykepzes.php?mit=5
http://www.ki.oszk.hu/107/tanf2/egykepzes.php?mit=28
http://www.ki.oszk.hu/107/tanf2/egykepzes.php?mit=28
http://www.ki.oszk.hu/107/tanf2/egykepzes.php?mit=28
http://www.ki.oszk.hu/107/tanf2/egykepzes.php?mit=23
http://www.ki.oszk.hu/107/tanf2/egykepzes.php?mit=23
http://www.ki.oszk.hu/107/tanf2/egykepzes.php?mit=21
http://www.ki.oszk.hu/107/tanf2/egykepzes.php?mit=21
http://www.ki.oszk.hu/107/tanf2/egykepzes.php?mit=46
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E-szolgáltatási Igazgatóság 

 

Alkalmazás Szolgáltatások Osztály 

Év közbeni, nem tervezett, de sikeresen megoldott feladataink a következők voltak: 

 A Port.hu-nak mű rekordokat adtunk át együttműködés keretében. Az együttműködés 

folytatódik, az adatok tisztítása szükséges. 

 Az OSZKDK esetén is megvalósítottuk az RDF-esítést. 

 Kialakítottuk az SKOS namespace-t, megoldottuk a LÁSD ÉS kapcsolat konverzióját. 

 Teszteltük OSZKDK-s adatokkal a SOLR-t. 

 Elkészült az ISIS-es ponyva adatbázis Amicusba betölthető MARC fájlja. 

 Elkészült az új Java alapú OSZKDK portál. Sajnos, korábban nem volt ismert az OSZK 

pontok biztonsági hiányossága, emiatt az implementáláshoz további előkészületek 

szükségesek, amelyek megfelelő szinten biztosítják a szerzői jogok védelmét is. 

 Továbbfejlesztettük a honlapon (www.oszk.hu) lévő telefonkönyvet a következőkkel: 

csoportok kereshetősége, css változások, egységek listázása stb. Jelenleg az Infrastruktúra 

Fejlesztési Osztály végzi az adatok karbantartását. Az adatok szinkronitásának, a 

helyesírási hibák elkerülésének és a változások nyomonkövetésének érdekében 

adminisztrációs felület válhat szükségessé a továbbiakban. 

 Megoldottuk az OSZK-ban egyidejűleg tartózkodó emberek számának meghatározását a 

beléptető rendszer által rögzített adatok alapján a rendezvények biztonságos lebonyolítása 

érdekében. 

 Átírtuk a katalógusban lévő OPAC gépeken az Explorer futását ellenőrző programot Java-

ba. 

 Befejezés előtt áll a gyászjelentés adatbázis fejlesztése is, azonban a személyi változások, 

csoportos létszámleépítés miatt bejezésének ideje 2012-re tolódott. A feladatok során 

elsősorban az alapfeladatok ellátására és azok támogatására kell koncentrálnunk. 

Terven túlmenően megvalósult jelentősebb fejlesztések: 

 az Amicus gyarapítási modulján belül az időszaki kiadványok érkeztetésének és 

feldolgozásának megoldása. 

 IDA fejlesztés, jelzetek alatti bejegyzések másolhatóvá tétele és egyéb a használhatóságot 

segítő módosítások a felhasználói igények változásának figyelembe vételével. Várhatóan 

2012. évben is számos ilyen kérést kell teljesítenünk. 

 Elkezdődött a Köztaurusz betöltése az Amicusba, amellyel rögzített tárgyszórendszer fog 

rendelkezésre állni az Integrált Könyvtári Rendszerben. Megvalósításával a jelenlegi név 

authority mellett tárgyszó authority is rendelkezésre fog állni. 

 A Magyar Nemzeti Múzeum állományának elérhetővé tétele OAI szerverünkön keresztül 

és ennek automatizálása. 

 

Infrastruktúra Szolgáltatások Osztály  

Év közbeni, nem tervezett, de sikeresen megoldott feladataink a következők voltak: 

 A NIIF által felajánlott tárhely használatát éles üzemben megkezdtük. A tárhelyen 

elhelyezett anyagok mentését megoldottuk. 

 Folytattuk a szervervirtualizációt. 

 A meghibásodott OPM kliensek egy részét linux alapú, munkaállomásnak már nem 

használható PC-vel helyettesítettük. 

 Az active directoryban leképeztük a könyvtár szervezeti változásait. 

http://www.oszk.hu/
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Digitalizáló Osztály 

Év közbeni, nem tervezett, de sikeresen megoldott feladataink a következők voltak. 

 Az év végi ünnepek alkalmából új terméket állítottunk össze, a Kisnyomtatványtár 

korabeli karácsonyi képeslapjait digitalizálva állítottunk össze csomagot. 

 A kiállításainkhoz, rendezvényeinkhez és kiadványainkhoz kapcsolódó grafikai-

kiadványszerkesztői feladatokat láttunk el. 

 Körülbelül 2 TByte digitalizált mester-anyagot költöztettünk át biztonságos informatikai 

környezetbe, s folyamatosan készítjük elő ezen anyagok beszolgáltatását a digitális 

raktárba. 

 

Könyvtári Intézet 

Munkaterven kívüli kutatások: 

 Az idősek ellátása országos felmérés. Egy hát alatt készítettünk el egy országos 

helyzetképet az „Idősek könyvtári ellátása” címmel. 

 Továbbképzések iránti igény a közgyűjteményekben (1828 intézmény megkeresése; 

895 válasz feldolgozása.) 

 „A könyvtári ellátás új struktúrája” Számítások, háttéranyagok, valamint koncepciók 

készítése: „Megyei és városi könyvtári feladatok összegzése 

 A könyvtári szakfelügyelet 10 éve. 2001 – 2010 Cikluszáró értékelő jelentés 

8. PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG 

Benyújtás Cím Futamidő Státusz Felelős Megpályá-

zott összeg 

(Ft) 

Megítélt 

támogatás 

(Ft) 

Tá-mo-

gató 

2010.02.18. Magyarországi nyom-

dászattörténet és nyom-

dászmutató (Clavis) 

1601-1635. elektroni-

kus kiadvány 

2010.05.01.-

2011.09.01. 

elszámolt Vízkele-

tyné 

Ecsedy 

Judit 

2.064.100 1.300.000 NKA 

2010.02.24. Az időszaki kiadvá-

nyok bibliográfiája 

elektronikus dokumen-

tum kéziratának előké-

szítése 

2010.03.01.-

2011.09.01. 

elszámolt Rohács 

Iván 

567.000 315.250 NKA 

2010.02.25. Borsa Gedeon: Brassói 

román nyomda a 18. 

század első felében c. 

kiadvány megjelente-

tése 

2010.03.01.-

2011.03.31. 

elszámolt Boka 

László 

370.000 172.000 NKA 

2010.02.25. Hegyi Ádám: A Bázeli 

Egyetem magyar vo-

natkozású kéziratai c. 

kiadvány megjelente-

tése 

2010.03.01.-

2011.03.31. 

 

elszámolt 

Boka 

László 

380.000 195.200 NKA 

2010.02.25. A magyar sajtótörténet 

bibliográfiája 2-3. köte-

tének elkészítése 

2010.03.01.-

2011.12.31. 

támogatott Boka 

László 

1.387.000 1.387.000 NKA 
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2010.02.26. Skaliczki Judit: A 

könyvtárügy rendszer-

váltása: Új jogi szabá-

lyozás, stratégiai ter-

vek, központi fejlesz-

tések c. kötet megjelen-

tetés 

2010.03.01.-

2011.04.30. 

elszámolt Bartos 

Éva 

866.500 336.050 NKA 

2010.09.07. Határon túli könyv-

tárak (egyedi támoga-

tás) 

2010.10.01.-

2011.06.30. 

elszámolt Bartos 

Éva 

2.000.000 2.000.000 NEFMI 

2010.09.08. Linked Heritage 2010.10.01.-

2013.09.30. 

támogatott Vonder-

viszt 

Lajos 

46.784 

EUR 

  EU 

2010.09.08. ENUMERATE - A 

European Survey for 

Statistical Intelligence 

on Digitization, Digital 

Preservation and online 

Access to Cultural 

Heritage 

2010.10.01.-

2013.09.30. 

támogatott Vonder-

viszt 

Lajos 

24.000 

EUR 

  EU 

2010.10.14. A Könyv, Könyvtár, 

Könyvtáros c. szakmai 

folyóirat 2011. évi 

nyomtatott változatá-

nak támogatása 

2011.01.01.-

2011.12.31. 

támogatott Mezey 

László 

3.671.801 3.671.801  NKA 

2010.10.14. A Könyv, Könyvtár, 

Könyvtáros c. szakmai 

folyóirat 2011. évi 

internetes változatának 

támogatása 

2011.01.01.-

2011.12.31. 

támogatott Mezey 

László 

500.000 500.000  NKA 

2010.10.22. A Könyvtári Figyelő c. 

szakmai folyóirat 2011. 

évi 4 nyomtatott szá-

mának támogatása 

2011.01.01.-

2011.12.31. 

támogatott Kovács 

Katalin 

4.000.000 4.000.000  NKA 

2010.10.22. A Könyvtári Figyelő c. 

szakmai folyóirat 2011. 

évi internetes változa-

tának támogatása 

2011.01.01.-

2011.12.31. 

benyújtott Kovács 

Katalin 

300.000 300.000 NKA 

2010.12.20. Muzeális gyűjtemé-

nyek védelmét szolgáló 

állományvédelmi szol-

gáltatásra 

2010.11.25- 

2012.05.31 

támogatott Csillag 

Katalin 

1.000.000 1.000.000 NKA 

2011.05.18. Lakatos Éva: A magyar 

sajtótörténet bibliográ-

fiája 2-3. kötet megje-

lentetése 

2011.03.30.- 

2012.09.01 

támogatott Boka 

László 

1.496.000 1.496.000 NKA 

2011.06.27. Gyűjtők és gyűjtemé-

nyek c. kiadvány angol 

nyelvű 

2011.04.01.- 

2012.03.31 

támogatott Boka 

László 

600.000 600.000 NKA 

2011.06.27. OSZK tudományos 

ülésszakának előadásait 

közreadó bibliotheca 

2011.04.01.- 

2012.03.31 

támogatott  Boka 

László 

600.000 600.000 NKA 

2011.11.30. Az OSZK törzsgyűjte-

ménye müncheni 

állomány védelme 

2012.01.01.- 

2012.03.30 

támogatott Elbe 

István 

789.000 789.000 NKA 
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2010.12.16. A Könyv, Könyvtár, 

Könyvtáros c. szakmai 

folyóirat 2012. évi 

nyomtatott változatá-

nak támogatása 

2012.01.01.-

2012.12.31. 

támogatott Mezey 

László 

3.949.590 3.949.590 NKA 

2010.12.16. A Könyv, Könyvtár, 

Könyvtáros c. szakmai 

folyóirat 2012. évi 

internetes változatának 

támogatása 

2012.01.01.-

201.12.31. 

támogatott Mezey 

László 

300.000 300.000 NKA 

2010.12.16. A Könyvtári Figyelő c. 

szakmai folyóirat 2012. 

évi 4 nyomtatott szá-

mának támogatása 

2012.01.01.-

2012.12.31. 

támogatott Kovács 

Katalin 

4.300.000 4.300.000 NKA 

2010.12.16. A Könyvtári Figyelő c. 

szakmai folyóirat 2012. 

évi internetes változa-

tának támogatása 

2012.01.01.-

2012.12.31. 

benyújtott Kovács 

Katalin 

500.000 500.000 NKA 

2010.12.20. Muzeális gyűjtemé-

nyek védelmét szolgáló 

állományvédelmi 

szolgáltatásra 

2010.11.25- 

2012.05.31 

támogatott Csillag 

Katalin 

1.000.000 1.000.000 NKA 

2011.11.07. Apollonius projekt 2011.11.01.-

2011.12.15 

támogatott Boka 

László 

3.175.000 3.175.000 NKA 

2011.11.21. Goldmark Károly 

hagyatékából zenei 

kéziratok megvásárlása 

2012.01.01.- 

2012.12.31 

támogatott Mikusi 

Balázs 

1.800.000 1.800.000 NKA 

2011.10.27. A Thaly Kálmán kuruc 

kori okmánygyűjte-

mény restaurálása 

2011.11.01.- 

2012.10.31 

támogatott Elbe 

István 

910.000 910.000 NKA 

2010.12.31. Szakmai információs 

napok 

2011.06.30.-

2011.07.31 

támogatott Szalóki 

Gabriella 

2.000.000 2.000.000 NEFMI 

2011.09.01. Vállalkozás, kultúra, 

polgárosodás 

Heckenast Gusztáv 

kiállítás 

2011.07.29.-

2012.04.30. 

támogatott Boka 

László 

10.000.000 10.000.000 NKA 

2008.01.01. Magyarországi 

gyűjteményekben 

őrzött kódexek 

kódextöredékek 

feltárása és publikálása 

2008.01.01.-

2012.08.31 

támogatott Madas 

Edit 

14.048.000 14.048.000 OTKA 

2008.01.01. 18.századi magyar 

vonatkozású nyomta-

tott és illusztrált köny-

vek feltárása 

2008.01.01.-

2012.08.31. 

támogatott Vizkele-

tyné 

Ecsedy 

Judit 

16.071.000 16.071.000 OTKA 

2011.12.05. KönyvTÁRlat 2011.11.01.-

2012.06.30 

benyújtott Boka 

László 

4.000.000 4.000.000 NKA 
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9. INTÉZMÉNYI TEREK/ÉPÜLETEK INFRASTRUKTURÁLIS 

FEJLESZTÉSEI 

Az OSZK 2011-ben sem rendelkezett beruházási kerettel, ezért ilyen célú kiadásaink nem 

lehettek. 

10. FEJLŐDÉSI MUTATÓK 

10.1 Könyvtárhasználók száma, a változások tendenciái 

 

Megnevezés 2010. 2011. Változás 

Beiratkozott olvasók 7.937 8.127 +2,39% 

Olvasói forgalom (belépők) 56.545 59.163 +4,62% 

Távhasználat – látogatások 

száma 
20.000.000 23.161.711 +15,8% 

Távhasználat – 

oldalletöltések száma 
75.000.000 87.630.920 +16,8% 

 

 

Dokumentumforgalmazás 

 

Megnevezés 2010. 2011. Változás 

Összes könyvforgalom 

Könyvkiadó + Belső 

Kölcsönzés 

115.156 114.757 -0,35% 

Összes hírlapforgalom 

Hírlapolvasó + Belső 

Kölcsönzés 

157.031 147.288 -6,21% 

Összes mikrofilmforgalom 52.557 51.945 -1,17% 

Elektronikus dokumentum, 

multimédia 678 583 
-

14,02% 

Összesen 325.422 314.573 -3,34% 
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A különgyűjtemények olvasószolgálati adatai 

 

Gyűjtemények Olvas

ó 

Használt 

egység 

másolatok 

(felvételek száma) 

Diafilm és Fotótár 74  42 

Kézirattár 2.116 98.961 11.875 

Plakát- és Kisnyomtatványtár 712  841 

Régi Nyomtatványok Tára 837 3.364 9.322 

Színháztörténeti Tár 897 78.127 7812 

Térképtár 701 18.500 200 

Zeneműtár 771 2.719 3.248 

Összesen 6.108 201.671 26.309 

 

Megjegyzés: a Történeti Interjúk Tárának anyagából a szolgáltatást az Olvasószolgálati 

Osztály végzi. 

 

Gyűjtemények 

összesen 

2010. 2011. Változás 

olvasók száma 6.085 6.108 +0,37% 

használt egységek 

száma 

(eredeti+másolat) 285.495 227.980 -20,15% 

 

 

10.2 Ellátandó szakmai feladatokhoz szükséges létszámok és kiszolgált 
használók 

Engedélyezett létszám 2011.01.01. 494 fő 

 ebből: vezető, magasabb vezető 54 fő 

 szakmai munkakörben foglalkoztatott 343 fő 

 nem szakmai munkakörben foglalkoztatott 97 fő 

 

Az Országos Széchényi Könyvtár, mint Magyarország nemzeti könyvtára, különleges 

szerepet játszik az írott nemzeti kulturális örökség megőrzésében és a következő 

nemzedékekre hagyományozásában. Az OSZK természetesen nyilvános könyvtárként 

működik, megvan a maga használói köre, de alapvető feladata a nemzeti impresszum 

begyűjtése, feldolgozása, közreadása a Magyar Nemzeti Bibliográfiában, illetve megőrzése az 

utókor számára, kiegészítve olyan központi szolgáltatásokkal (pl. közös katalógusok, 

elektronikus tájékoztató rendszer üzemeltetése), amelyek az egész könyvtári rendszert és ezen 

keresztül valamennyi magyarországi könyvtárhasználót szolgálják. Ezekhez a feladatokhoz 

hozzá lehet és kell rendelni a teljesítéshez szükséges optimális létszámot, de ez a létszám 

nincs (nem lehet) szoros összefüggésben a kiszolgált (beiratkozott) használók számával. 

Ezt a kérdést ezért a nemzeti könyvtár szempontjából nem tartjuk relevánsnak. 
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10.3 Az állománygyarapodás mutatói 2010-2011. 

 

Megnevezés 2010. 2011. változás 

OSZK:     

könyv 37.430 35.674 -4,7% 

időszaki kiadvány évf. 8.885 8.224 -7,44% 

kézirat 

(Kézirattár, Színháztört.) 592 5.340 +902,02% 

zenemű 

(nyomtatott és kéziratos kotta) 823 643 -21,87% 

kartográfiai dokumentum 

(nyomtatott és kéziratos térkép) 895 1.539 +71,95% 

kisnyomtatvány 

(Plakáttár + Színháztört.) 34.479 29.026 -15,82% 

kép, metszet 

(Plakáttár + Színháztört.) 7.473 269 -96,4% 

mikrofilm pozitív 20 0 - 

hanglemez, CD, hangszalag 2.642 1.204 -54,43% 

egyéb dokumentum (fotó, 

xerox) 

(Fotótár, Színháztört. fotók + 

RNYT másolatok) 686 9.856 +436,73% 

videodokumentum, DVD 6.206 3.725  -39,98% 

MEK 1.207 1.041 -13,76% 

EPA (új címek) 43 52 +20,93% 

OSZKDK 774 206 -73,39% 

MDK  

(OSZK-gyarapodás) 1.629 198 -87,85% 

KI Szakkönyvtár:    

könyv 386 342 -11,4% 

időszaki kiadvány 203 198 -2,47% 

szakdolgozat 183 189 +3,28% 
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Költségvetési előirányzat állománygyarapításra 

 

 2010 2011. 

OSZK gyűjtemény 11.389.783 Ft 3.017.552 Ft  

Műemlékkönyvtár 53.537 Ft 47.470 Ft 

KI Szakkönyvtár 3.900.534 Ft 4.512.106 Ft 

Egyéb könyv és folyóirat 

(használati példányok) 

542.885 Ft 206.331 Ft 

Nemzetközi csere 3.497.899 Ft -70.076 Ft27 

Összesen 19.384.638 Ft 7.783.459 Ft 

 

10.4 Digitalizált állomány növekedésének mutatói 2010–2011 

 

Digitális dokumentumok 2010 2011 Változás % 

 

MEK állománygyarapodás 1.207 1.041 -13,76% 

EPA állománygyarapodás 

(cím) 

43 52 +20,93% 

EPA állománygyarapodás 

(füzet) 

5.444 7.536 +38,42% 

Digitális gyűjtemény 

(projektek) 

2.623 2.424 -7,59% 

Digitális gyűjtemény 

(képfájl) 

257.636 638.000 +147,63% 

Digitális Képarchívum 

DKA (dokumentum) 

10.982 12.409 +13% 

Magyar Digitális 

Képkönyvtár (MDK) - 

OSZK-gyarapodás 

1.629 198 -87,85% 

 

                                                 
27 A Nemzetközi csere részére a 2012. évi folyóirat-előfizetési számla nem lett befogadva 2011-ben, és a 

cserepartnerek részére a Corvina Alapítványból vásároltunk a beérkezett kiadványokra ellentételezést. 
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10.5 Állományvédelem mutatói 2010–2011. 

 

Megnevezés 2010. 2011 Változás % 

Állományvédelmi 

digitalizálás (a felvételek 

száma) 

395.000 302.000 -23,55% 

On Demand digitalizálás 

(oldal) 

42.046 51.000  +21,29% 

Periodika-kötés 1.227 911 -25,75% 

Könyvkötés 2.701 3.406 +26,1% 

Tékázás 5.346 6.430 +20,27% 

Restaurálás össz. 15.809 

óra 

13.307 

óra 

-15,83%28 

 

10.6 Létszám változása 2010–2011-ben, %-ban, magyarázattal 

 

Engedélyezett létszám 2011.01.01. 494 fő 

 ebből: vezető, magasabb vezető 54 fő 

 szakmai munkakörben foglalkoztatott 343 fő 

 nem szakmai munkakörben foglalkoztatott 97 fő 

 

 

Létszám 2010.12.31. 2011.12.31. % 

Fő 473,22 459,37 97,1 

 

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium képviseletében Dr. Réthelyi Miklós miniszter úr a 

26460/2011/JSzNHAT iktatószámú levelében azonnali csoportos létszámcsökkentést rendelt 

el 2011. november 8-án. A forráselvonás 20%-os létszámcsökkentés végrehajtását tette 

szükségessé, ezért az üres álláshelyek már nem kerültek betöltésre. 

                                                 
28 2011-ben 3 fővel csökkent a Restaurátor és Kötészeti Osztály létszáma. (Ez létszámleépítés előtti csökkenés, 2 

fő nyugdíj, 1 fő GyES) 
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10.7 Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása 

 

  

2010. tény 2011. terv 2011. tény 

2011 évi tény a 

2010 évi tény 

%-ában 

2011 évi tény a 

2011 évi terv 

%-ában 

Személyi juttatások 1.317.166 1.356.226 1.259.175 95,60% 92,84% 

Munkaadókat terhelő járulék 338.875 351.902 356.143 105,10% 101,21% 

Dologi és egyéb folyó 

kiadások 
662.190 393.800 752.336 

113,61% 191,05% 

Felhalmozási kiadások 86.628 34.137 3.906 4,51% 11,44% 

Hitelek, kölcsönök 11.660   1.800 15,44%   

Pénzeszközátadás 3.750   43.864 1169,71%   

Összesen 2.420.269 2.136.065 2.417.224 99,87% 113,16% 

11. GAZDASÁGOSSÁG ÉS HATÉKONYSÁG 

A Kormány az 1025/2011. (II.11. Kormányhatározata alapján a 2011-es költségvetési évben 

az OSZK eredeti előirányzataiból 250.800 eFt zárolásra, majd elvonásra került. Ennek a 

ténynek az ismeretében az intézmény gazdasági vezetésének olyan intézkedéseket kellett 

megtennie, amely már az intézmény alapfeladatainak ellátását veszélyeztette. Az informatikai 

beszerzések minimalizálása a Könyvtár elektronikus szolgáltatásainak működésében jelent 

komoly rizikófaktort, míg a működés-fenntartási kiadások csökkentése (beleértve a takarítást 

is) az olvasóink komfortérzetét csökkenti. Jelen költségvetési irányszámok mellett, az 

Intézmény likviditása másképp nem volt tartható. 

 

Részletesebb elemzés a 2011. évről szóló gazdasági beszámoló elkészülte után adható. 

 

A kitűzött célok és azok megvalósítása terén az intézmény teljesítményét gazdaságosság 

szempontjából 2011-ben 5 pontra értékeljük. 

12. EREDMÉNYESSÉG 

Az OSZK 2011-es évi teljesítményére rányomta a bélyegét a nagymértékű forráshiány, 

illetve az év második felétől felgyorsult intézményi átszervezés, s nehezítette, illetve 2012-re 

vonatkozóan nehezíti a könyvtár helyzetét a NEMFI által novemberben elrendelt csoportos 

létszámleépítés és bértömeg-megvonás. Mindezek következtében a korábban kitűzött célok és 

elvégzendő feladatok prioritása nagyon sok esetben megváltozott. 

 

A fentiek ellenére a nemzeti könyvtár 2011-ben is teljesítette a törvényben előírt 

alapfeladatait, a megtorpanás többnyire a tervezett fejlesztések és beszerzések területére 

korlátozódott. Különösen fájdalmasan érinti ez az informatikai infrastruktúrát, a hardver- és 

szoftverkörnyezet szinten tartását és fejlesztését. 

 



74 

 

A könyvtár állománygyarapítási tevékenységét szinte ellehetetlenítette a pénzügyi 

források hiánya. Árulkodó adat, hogy szemben a tavalyi – nemzeti könyvtárhoz méltatlanul 

kevés, és évek óta csökkenő tendenciát mutató – mintegy 19,4 millió Ft-tal, 2011-ben 

mindössze alig 7,8 millió jutott költségvetési előirányzatból az OSZK és a Könyvtári Intézet 

Szakkönyvtárának állománygyarapítására. Ilyen tendencia mellett a nemzeti könyvtár 

gyűjteményének színvonala rohamosan romlik, s ezen nem segít, hogy kötelespéldányként – 

elvben – minden magyarországi kiadványt megkap. A kötelespéldányok beszolgáltatása sem 

zökkenőmentes, sok nyomda, illetve kiadó nem tesz eleget ez irányú kötelezettségének, a 

szabálysértés pedig olyan hamar elévül, hogy a nemzeti könyvtárnak nincs esélye és eszköze 

a jogszabályi előírások betartatására. (Ezt alátámasztja, hogy 2011-ben csak a könyvek terén 

3.407-féle kiadvány kötelespéldányát kellett reklamálás útján bekérni, s ez csak az OSZK 

által ismert kiadványokra vonatkozó adat.) 

 

Az állomány feldolgozása terén jelentős lépéseket tettünk: egyrészt a TÁMOP-pályázatnak 

köszönhetően lezárult a könyvkatalógus adatbázisba szervezésének újabb nagy szakasza (az 

1926 és 1949 között állományba került könyvanyag leírásainak retrospektív konverziója), 250 

ezer rekorddal gyarapítva az online katalógust és a MOKKA-t. Másrészt új szervezeti egység 

alakult az ún. müncheni rendszerben a 19. sz. végén – 20. sz. elején feldolgozott könyvanyag 

rekatalogizálására, s tevékenysége nyomán a több mint 150 ezer kötetet számláló 

gyűjteményrészből mintegy 10 ezer már kereshető az elektronikus katalógusban. Felgyorsult 

ütemben folyik a különgyűjteményi tárak anyagának feldolgozása is. 

 

A beiratkozott olvasók számában enyhe, csaknem 2,4%-os növekedés tapasztalható, 

köszönhetően az év során több alkalommal meghirdetett beiratkozási akcióknak. 4,6%-kal 

nőtt az olvasói forgalom. 

A törzsgyűjteményi dokumentumok forgalmazási adataiban folytatódik a már tavaly is 

tapasztalt enyhe csökkenés, de annál kisebb mértékű: a 2010-ben mért mintegy 9%-kal 

szemben 2011-ben 3,34% a csökkenés aránya valamennyi törzsgyűjteményi 

dokumentumtípust tekintve. 

A különgyűjteményi tárakban az olvasói forgalom (a belépők száma) 0,37%-kal nőtt, a 

használt egységek számában viszont 20,15%-os csökkenés tapasztalható. 

 

Igen figyelemreméltó az a növekedési tendencia, amely a távhasználatok számában 

mutatkozik: a látogatások száma 15,8, az oldalletöltések száma 16,8 százalékkal nőtt a tavalyi 

évhez viszonyítva. Ezek az értékek a honlapok és elektronikus gyűjtemények használati 

adatait tükrözik, nincsenek benne az adatbázisok (NEKTÁR, HUMANUS stb.) adatai. A 

helybeni dokumentumforgalom csökkenése és ezzel egyidejűleg a távhasználat mennyiségi 

mutatóinak növekedése az olvasói-könyvtárhasználati szokások változását jelzik, és arra 

ösztönöznek, hogy az állományt minél nagyobb részben kell digitálisan is elérhető tenni. 

 

Jelentős eredménynek tartjuk az OSZK megújult honlapjának üzembe állítását, illetve a 

bevezetett és sok „követőt” vonzó webkettes eszközök bevezetését a szolgáltatások 

népszerűsítése érdekében. 

 

Az állományvédelmi és szolgáltatási célú digitalizálás mutatóiban tapasztalható visszaesés 

(40,27%-os csökkenés a 2010-es adatokhoz képest) oka a pénzügyi és emberi erőforrások 

hiánya. 
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Kiadványi tevékenységünk követte az előző évek irányvonalát: kiadványainkat 

professzionális kiadókkal közösen jelentetjük meg. 2011-ben 25 kiadványunk látott 

napvilágot, többnyire pályázati támogatással. 

 

A kiállítások száma november végéig 37 volt, több mint 2010-ben (akkor mintegy 30). Az 

egyéb rendezvények száma is emelkedett, a 2010-es 150-nel szemben 2011-ben 275 

különböző rendezvénynek adott otthont a nemzeti könyvtár, nagy részüket maga szervezte és 

rendezte, de soknak csak helyszínéül szolgált. Ennek ellenére a kiállítások és rendezvények 

látogatóinak száma csökkenő tendenciát mutat: a 2011. november végi adatok szerint 26.857 

fő, szemben a 2010 végén mért 34.610 fővel. 

 

A feldolgozás kapcsán már említett TÁMOP pályázat az OSZK 2010-2011. évi nagy 

vállalkozása volt, amely 2011 nyarán eredményesen zárult, a vállalt feladatokat minden 

területen teljesítettük, és a pályázaton elnyert 227 millió forint felhasználásának elszámolása 

és ellenőrzése is sikeresen lezajlott. A pályázat révén kiemelkedő országos fejlesztés valósult 

meg a Magyar Országos Közös Katalógus megújításával és az Országos Dokumentum-ellátó 

Rendszer adatbázisával való összehangolásával, szoros együttműködésben az utóbbit 

működtető Debreceni Egyetemi és Nemzeti Könyvtárral. 

Másik fontos, a használók információ- és dokumentum-ellátását javító országos szolgáltatás 

fejlesztésében is eredményesen vettünk részt: a Miskolci Egyetemi Könyvtár által vezetett, 

országos elektronikus cikkarchívum létrehozására irányuló projektben az Elektronikus 

Periodika Archívum és a HUMANUS humántudományi cikkadatbázis közös keresése valósult 

meg a MATARKA tartalomjegyzék-szolgáltatással. 

 

A kitűzött célok és azok megvalósítása terén az intézmény teljesítményét hatékonyság 

szempontjából 2011-ben 5 pontra értékeljük. 

 

 

Budapest, 2011. január 23. 
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