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1 Bevezető 
 
Az OSZK 2007-ben is teljesítette nemzeti és nyilvános könyvtári alapfeladatait, valamint  országos 
feladatait. 
 
A könytárlátogatások száma szinten maradt, ugyanakkor a könyvtár távfelhasználása ugrásszerűen 
megnövekedett. Ennek körébe tartozik az OSZK honlapjának látogatottsága, az online katalógus, a 
Magyar Elektronikus Könyvtár és a LibInfo használata is. Mindent összevetve a könyvtár távoli 
elérése egy év alatt több mint másfélszeresére emelkedett, ami jól mutatja a várható trendeket is. 
Érdemes összevetni a hagyományos látogatottság számait a megemelkedett virtuálissal: a növekvő 
elektronikus használat ellenére a hagyományos olvasói kör is hű marad a könyvtárhoz. 
 
A szolgáltatásokat tekintve kiemelendő az elektronikus szolgáltatások számának és használtságá-
nak növekedése. A könyvtár csatlakozott az Európai Unió EOD (E-books on demand) projektjéhez, 
és a MATARKA konzorciummal kötött együttműködési szerződés keretében – a szerzői jogi ren-
delkezések figyelembevételével, a kiadók engedélyével – bevezettük cikkmásolat-küldő szolgálta-
tásunkat. A LibInfo-megkeresések száma nagyságrendileg a korábbi évhez hasonlóan alakult. Az 
emelt szintű tartalomszolgáltatások bővítésére új, tematikus honlapokat hoztunk létre, a teljesség 
igénye nélkül pl. a Lázár Ervin virtuális kiállítást, a Nyugat-honlapot és az Országos Széchényi 
könyvtár történeti honlapját. A más könyvtárakkal kötendő konzorciumi szerződések kidolgozása 
után megkezdte üzemszerű működését a Humántudományi Tanulmányok és Cikkek Adatbázisa 
(HUMANUS), amely a szakma és az olvasóközönség régi igényét, a cikkek, tanulmányok bibliog-
ráfiai adatainak online megtalálhatóságát biztosítja. 
 
Az új szolgáltatásoknak köszönhetően a könyvtár bevételei jelentősen növekedtek, amely nagyban 
hozzájárult a 2007. év túléléséhez. Különösen népszerűvé vált a használók körében a „születésnapi 
csomag”, amely egy adott évben és napon megjelent hírlapcikkek másolatait tartalmazza, megmu-
tatva, milyen események történtek aznap. A könyvtár reprográfiai tevékenysége a hagyományos 
fénymásolatok készítése helyett egyre inkább eltolódik a digitális másolatok felé. 
 
A könyvtár állománygyarapodása egyéb anyagi lehetőségek hiányában döntően a kötelespéldányok 
beérkezésére épült. 2007-ben kevesebb új dokumentumot küldtek be a nyomdák és a kiadók. Ennek 
egyik oka lehet a hagyományos hordozón megjelenő kiadványok számának csökkenése, de hozzájá-
rulhat az is, hogy a beszállítók nehezebben tudták megközelíteni az OSZK-t (mélygarázsépítés, 
budavári rendezvények). A 2006. évhez hasonló, közel azonos mértékű könyv- és zenemű-
gyarapodás számadatai mögött az intenzívebb reklamálás áll: 2007-ben nagyon sok korábban meg-
jelent dokumentumot küldtek be a kiadók felszólításra. A videodokumentumok terén tapasztalható 
növekedés oka, hogy az eddig ORTT-letétként őrzött televíziós műsorfelvételek az OSZK tulajdo-
nába kerültek. 
 
A 2007. év eredménye a kurrens nemzeti bibliográfia webes szolgáltatásának bővítése (öt sorozat, 
archiválás 2002-ig visszamenőleg), valamint a Magyar Nemzeti Bibliográfia egységes honlapjának 
létrehozása, amelynek segítségével közös felületen válik kereshetővé a nemzeti bibliográfia elekt-
ronikus formában elérhető retrospektív és kurrens folyamainak gyűjteménye. A honlapot, illetve 
annak tartalmát folyamatosan bővítjük. 
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Jelentős eredmény az állomány feltárásában, hogy 2007-ben befejeződött az időszaki kiadványok 
2003-ban elkezdett retrospektív konverziója. Ezzel a nemzeti könyvtár teljes folyóirat-katalógusa 
elérhetővé vált a Web-en. Az így létrejött adatbázis alapját képezi a tervezett retrospektív nemzeti 
sajtóbibliográfiának is. 
 
A nemzeti könyvtár megújuló feladatrendszerének megfelelően eDoku névvel a könyvtár szinte 
valamennyi részlegét érintő, hálózatszerűen működő program indult. A digitális formában keletke-
zett és az eredeti művek digitális másolatait is magában foglaló elektronikus dokumentumok szá-
mának robbanásszerű növekedése, kezelésük megszervezése világszerte nagy feladatot ró a nemzeti 
könyvtárakra. Az eDoku program nem kisebb feladatra vállalkozik, mint az elektronikus dokumen-
tumok kezelésével és szolgáltatásával kapcsolatos valamennyi tevékenység koordinálására (begyűj-
tés, digitalizálás, feldolgozás, tárolás, szolgáltatás). 
 
2007 februárjában az Oktatási és Kulturális Minisztérium, valamint a Nemzeti Fejlesztési Ügynök-
ség felkérésére munkatársaink részvételével tanulmány készült a digitalizálással kapcsolatos könyv-
tári teendők országos megvalósítására. Ennek nyomán kapta meg az OSZK a lehetőséget az Új Ma-
gyarország Fejlesztési Terv keretei között induló országos közgyűjteményi digitalizálást előkészítő 
program tervezésére. Elkészült a kiemelt projekt előzetes megvalósíthatósági tanulmánya. A prog-
ram mielőbbi indítása érdekében széles körű előzetes tárgyalásokat folytattunk a múzeumok és a 
levéltárak képviselőivel. 
 
A különgyűjtemények tevékenységére 2007-ben a tervszerű és rendszeres feldolgozói munka végzé-
se, illetve az arra való felkészülés nyomta rá a bélyegét. A feldolgozó munkatársak valamennyi 
tárban elvégezték az AMICUS tanfolyamot, elkészültek a tervek a feldolgozandó állományrészek 
kijelölésére. Az évek óta AMICUS-ban dolgozó Térképtár mellett sikerült beindítani a feldolgozást 
a Régi Nyomtatványok Tárában, a Kisnyomtatványtárban és a Zeneműtárban. Intenzíven folytató-
dott az AMICUS-szal még nem dolgozó tárak felkészítése is (Kézirattár, Színháztörténeti Tár). 
Folytatódott a még hiányzó szabályzatok kidolgozása is (Képi dokumentumok, Régi nyomtatvá-
nyok). 
 
Megkezdte működését a 2007 májusában létrehozott Fénykép- és Fotóművészeti Tár, amelynek fő 
feladata az állományvédelmi szempontból veszélyeztetett, a könyvtár különböző részlegeiben talál-
ható archív fotóanyag egységes tárolása és megőrzése. Lassú ütemben, de megkezdődött a veszé-
lyeztetett fotók kivonása a különböző gyűjteményekből. 
 
A tárak gyűjteményeinek és nyilvántartásainak digitalizása az anyagi lehetőségek függvényében 
alakult. Az elvégzett munkák közül kiemelkedik a Térképtár kéziratos térképeinek digitalizálása, 
valamint a Zeneműtár kéziratos kottakatalógusa retrokonverziójának megkezdése. 
 
A különgyűjtemények aktívan részt vettek a könyvtár kiállításainak szervezésében is. A Nemzeti 
Ereklyehely kiállítótérben négy kiállítás került megrendezésre: Kölcsey Ferenc–Erkel Ferenc: Him-
nusz; Festetics-kódex; Lázár-térkép; Árpád-házi Szent Erzsébet emléke régi könyvek lapjain. Eze-
ken kívül számos kamarakiállítás is nyílt a tárak folyosóin. 
 
A Múzeumok éjszakája rendezvényen a könyvtár több kiállítással és egyéb programmal vett részt. 
A rendkívül sikeres eseménysorozat a nemzeti könyvtár számára ötmillió forint bevételt jelentett. 
 
Nagy kiállításaink 2007-ben a következők voltak: Kék vér, fekete tinta – arisztokrata könyvgyűjte-
mények 1500–1700; 125 éves a Gyomai Kner Nyomda – nyomdatörténeti kiállítás; Veszedelmes 
olvasmányok – erotikus illusztrációk a 18. századi francia irodalomban. 
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Az informatikai tevékenység az AMICUS üzemeltetését, a LibriVision fejlesztését, az OSZK Digi-
tális Könyvtár (OSZKDK) és az ISBN-adatbázis fejlesztését fedte le. 2007-ben nem volt mód jelen-
tős informatikai infrastruktúra-fejlesztésre.  
 
Az OSZK önállóan és más kiadókkal közösen 2007-ben mintegy 40 könyvet, időszaki- és elektroni-
kus kiadványt adott ki. A számos értékes forráskiadvány, bibliográfia, módszertani kötet mellett 
igényes színvonalon jelentek meg a Kner nyomda és a Veszedelmes olvasmányok kiállításainak 
katalógusai. Nagy sikert aratott a Kossuth Kiadó és az OSZK közös kiadásában megjelent Mátyás 
graduale-kötet. 
 
A korábbi évekhez hasonlóan a Könyvtári Intézet 2007. évi tevékenysége hármas irányultság jegyé-
ben zajlott, azaz az ágazati szakmapolitikai irányítás, a könyvtári rendszer (beleértve az egyes 
könyvtárakat és könyvtárosokat), valamint a fenntartók, a partnerek, a társadalom igényeinek és 
elvárásainak megfelelően. 
 
A Könyvtári Intézet kiemelt feladatai: a 2003–2007-es könyvtári stratégiai időszak kulcsterületein 
elért eredmények összegzése; közreműködés a 2008–2013 közötti időszak könyvtári stratégiai ter-
vének előkészítésében; közreműködés a Portál-program projektjeinek kidolgozásában; közreműkö-
dés az Új Magyarország Fejlesztési Terv könyvtári operatív programjainak megismertetésében, a 
pályázati felkészítésben.  
 
2007-ben készült el az intézet új honlapja, amely könnyen áttekinthető struktúrája mellett a szakmai 
hírek gyors közvetítésével válik egyre inkább népszerűvé. 
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2 Gyűjteményfejlesztési és Feldolgozási Igazgatóság 
Az igazgatósághoz tartozó osztályok a feladatkörükbe utalt tevékenységeket, alapfeladatokat fo-
lyamatosan végezték.  

2.1 Kötelespéldányok fogadása 

• A kurrens kötelespéldányok fogadása mellett megnőtt a reklamációra beküldött könyvek, CD-k, 
CD-ROM-ok, DVD-k, hangoskönyvek száma az előző évhez viszonyítva. Visszaesés mutatko-
zik azonban az időszaki kiadványok terén, mind a kurrens beszolgáltatást, mind a reklamációra 
beküldött példányokat tekintve (erre vonatkozó statisztikai adataink egyelőre nincsenek, mert a 
korábbi, téves felfogáson alapult számlálást az év során új módszer alkalmazásával váltottuk 
fel). 

2.2 Kiadványazonosító számok 
• 2007. január 1-jétől – korábbi, háromhónapos bevezető időszak után – áttértünk a 13 jegyű 

ISBN-számok kiadására. Alkalmazásba vettük a 13 jegyű számok kezelésére felkészített új 
ISBN/ISNM-nyilvántartó szoftvert. 

2.3 Állománygyarapítás 

• A kötelespéldányként beérkezett könyvek területén a gyarapodás tervszámait több mint 3000 
tétellel meghaladták a tényszámok. Időszaki kiadványok esetében mind a beérkezett 
kötelespéldányok, mind a kurrens külföldi kiadványok mennyisége kevesebb lett a tervezettnél.  

• A retrospektív területen a tényszámok jelentősen meghaladták a tervezettet. E mögött egyrészt a 
rákospalotai Fölöspéldány Központ időszaki raktárából származó, hiányzó anyag állományba 
indítása, másrészt a Könyvtári Intézet közvetítésével érkezett fölöspéldány-jegyzékekről való 
dokumentum-igénylés áll. 

• Folytatódott és befejeződött a rákospalotai külső raktárban tárolt, nem állományi anyag felszá-
molása: a megállapodás alapján létrejött antikvár cserealapból az állományból hiányzó doku-
mentumokat vásároltunk.  

• Az év végén a Corvina Alapítvány 5 millió forintot bocsátott rendelkezésünkre az elmúlt évek 
során elmaradt hungaricumok beszerzésére. A megrendelt könyvek folyamatosan érkeznek be a 
2008. év első felében. 

• A gyarapítás évek óta tartó anyagi nehézségei nyomot hagytak kapcsolatainkon. Külföldi csere 
és ajándékozó partnereink száma folyamatosan csökken, mindez jól látható a kurrens külföldi 
időszaki kiadványok számának állandó csökkenésén is. (2006 – 929 évf., 2007 – 709 évf.)  

• Jelentős ajándékokhoz jutott a könyvtár Majláth György pszichológus hagyatéka, a hatvani Vá-
rosi Könyvtár által adományozott Sulyok–Hóka folyóirat-, könyv- és kézirathagyaték és a Ma-
gyar Rádió könyvajándéka révén.  

2.4 Állomány-nyilvántartás 

• A kurrens állománygyarapodás nyilvántartásba vételében – személyzeti okokból – az előző 
évekhez képest nagyobb számban beérkezett kötelespéldányok fogadása terén adódtak nehézsé-
gek, amelyeket csak a munka és a munkaerő osztályon belüli átcsoportosításával, illetve a 
Könyvfeldolgozó Osztály munkatársainak bevonásával tudtunk megoldani. 

• A nyilvántartó csoport végzi az időszaki kiadványok kurrens állományadatainak, a mikrofilm-
jelzeteknek a rögzítését, illetve az offline és online elektronikus dokumentumok rendelését és 
érkeztetését is. 
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2.5 Könyvek védetté nyilvánításával és kiviteli eng edélyezésével kapcsolatos 
szakért ői munka 

• Az év folyamán rendszeresen részt vettünk a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal szakértői testülete, a 
Kulturális Javak Bizottsága munkájában. Szakértői munkát – védésre felterjesztést – 72 hazai 
könyvárverés teljes anyagának ellenőrzésénél és 15 kiviteli engedély elbírálásánál végeztünk el. 

2.6 Feldolgozás 

2.6.1 Könyvfeldolgozás 

• A hazai és a külföldi kiadványok katalogizálása folyamatosan folyt, nagyobb lemaradás nem 
keletkezett.  

• A feldolgozás gyorsítása érdekében, a feldolgozó munkafolyamatok felülvizsgálata után átalakí-
tottuk az 1. futószalag (hazai kurrens könyvek) rendjét. Az ellenőrzés módját úgy egyszerűsítet-
tük, hogy az autopszia alapján történő ellenőrzést 2007. márc. 26-tól kezdve felváltotta a kor-
rektúralista alapján történő revízió. Az átfutási idő csökkentésére vonatkozóan javaslatot tettünk 
a munkafolyamatok sorrendjének megváltoztatására, mivel azonban az előzetes becslés alapján 
ez nem hozna számottevő gyorsulást, egyelőre nem vezetjük be.  

• A könyvtár cédulakatalógusainak retrospektív konverzióját a 2006-ban elkezdett módon, az ún. 
sorozati jelzetek online rögzítésével folytattuk. 

2.6.2 Periodika-feldolgozás 

• Mind a kurrens, mind az inkurrens gyarapításból származó időszaki kiadványok bibliográfiai, 
illetve állomány- és példányadatainak leírása, tartalmi feltárása folyamatosan készült.  

• 2007-ben befejeződött az időszaki kiadványok 2003-ban elkezdett retrospektív konverziója. 
Ezzel lehetővé vált az OSZK folyóirat-katalógusának, valamint a teljes (mind a magyar, mind a 
külföldi folyóiratokat tartalmazó) központi katalógusnak a megjelenése a Web-en. Az így létre-
jött adatbázis alapját képezi a tervezett retrospektív nemzeti bibliográfiának is. 

• Az év folyamán elkezdődött a könyvek retrospektív konverziójából kimaradt P-s jelzetű év-
könyvek, illetve egyéb, a cédulakatalógusokban könyvként feldolgozott időszaki kiadványok 
feldolgozása, tárgyszavazása.  

• 2007 októberétől a részcímes periodikumok monografikus szintű feldolgozását a 
Periodikafeldolgozó Osztály vette át. 

• Az utolsó negyedévben előkészítettük azt a 2008-as évtől bevezetésre kerülő új munkamenetet, 
amelyben az időszaki kiadványok bibliográfiai adatainak változását részegységenként rögzítjük, 
szemben a korábbi gyakorlattal, amikor ezt a munkát csak az évi első számok alapján végeztük. 

• A 2007-es raktárkiürítések következtében jelentősen megnőtt az inkurrens anyag kollacionálása. 

2.6.3 Nemzeti Periodika Adatbázis  

• A gyarapodás rögzítése, illetve az adatbázis karbantartása után megjelent az NPA CD-ROM 15. 
kiadása 1665–2007 évkörrel.  

• A könyvtáraktól kapott visszajelzések alapján 200 bejelentő könyvtár adatainak módosítására 
volt szükség. Az ODR keretében 102 könyvtárközi szolgáltatásba bekapcsolódó, bár az NPA-ba 
nem jelentő – főleg kisebb iskolai, községi – könyvtár számára történt könyvtárkód kiadása.  

2.7 Kurrens nemzeti bibliográfia 

• Az MNB Könyvek Bibliográfiája 62. évf. 1–24. füzetének elektronikus megjelenési formái ösz-
szesen 12 798 tétellel időben elkészültek. 

• Elkészült az MNB Új Periodikumok – WWW négy füzete, illetve az MNB Periodikumok CD-
ROM évente kétszer került felújításra. 
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• Új helyre, a Magyar Nemzeti Bibliográfia teljes rendszerét bemutató honlapra került át az MNB 
WWW szolgáltatás. 

2.8 Cikkek és tanulmányok feldolgozása 

• A HUMANUS (Humántudományi Tanulmányok és Cikkek Adatbázisa) – korábban HSZA 
(Humán Szakirodalmi Adatbázis) munkacímű – adatbázisban a Humán Szakirodalmi Bibliográ-
fiai Osztály negyedéves tesztidőszak után 2007 májusától megkezdte az online feldolgozást. 
Novemberben a Könyvtörténeti és Könyvtártudományi Szakkönyvtár is bekapcsolódott az adat-
bázis építésébe. 

• Igényeink alapján folyik az adatbázis rendszerének továbbfejlesztése. 
• Kidolgoztuk és példatárral bővítettük az adatbázis építéséhez szükséges feldolgozói szabályza-

tot. 
• A régészet területén egy régészeti tezaurusz alapjául is elfogadható tárgyszójegyzéket állítot-

tunk össze és próbáltunk ki a gyakorlatban. 
• A potenciális együttműködő partnerek (könyvtárak, tudományos intézetek, tanszékek, szerkesz-

tőségek) kiválasztott körével kidolgoztuk a konzorciumi működési forma kereteit és előkészítet-
tük a konzorciumi szerződést. 

• Létrehoztuk az új szolgáltatás honlapját, amely a konzorciumi tagokkal való kapcsolattartás 
eszköze is lesz. 

2.9 Elektronikus dokumentumok kezelése és szolgálta tása 

• A Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK) és az Elektronikus Periodika Adatbázis és Archívum 
(EPA) üzemeltetése és folyamatos gyarapítása mellett új tartalomszolgáltatásokat indítottunk, 
2007. jan. 1-jétől részben a Neumann Digitális Könyvtár szolgáltatásainak átvételével: Balassi 
virtuális kiállítás, Jeles Napok szolgáltatás, a Bibliotheca Hungarica Internetiana digitális köny-
vei átvételének megkezdése a MEK állományába. 

• Digitális Képtár névvel új archívumot és adatbázist fejlesztettünk a digitalizált képek szolgálta-
tására. 

• Új, tematikus honlapokat hoztunk létre: In memoriam Lázár Ervin – virtuális kiállítás; a Nyugat 
100 éve – virtuális kiállítás; Az Országos Széchényi könyvtár története; „Alakja délceg volt, 
sugármagas...” – Kétszáz éve született id. Lendvay Márton színész (1807–1858), az OSZK 
Színháztörténeti tár virtuális kiállítása; a Magyar Nemzeti Bibliográfia honlapja; Translatio 
Librorum-honlap „A Sárospataki Református Kollégium Nagykönyvtárából elszármazott és 
Oroszország által visszaszolgáltatott könyvgyűjteményről”; Clavis Typographia – nyomdászat-
történeti honlap és adatbázis; Sajtómúzeum – átfogó honlap a történeti sajtó digitalizálásáról. 

• ISZT-támogatással digitalizáltuk a Magyar Philosophiai Szemle 10 évfolyamát (1882–1891), 
valamint a Magyar Iparművészet 7 évfolyamát (1897–1903). Az OSZK megbízásából az 
Arcanum Adatbázis Kft. digitalizálta a Magyar Könyvszemle 1876–2006. közötti évfolyamait. 
A folyóiratok bekerültek az EPA archívumába. 

• Elindítottuk az EPA akadálymentes változatát, amelynek kifejlesztését az OSZK Fogyatékosok 
Esélye Közalapítvány pályázata támogatta. 

• MEK-blogot, illetve a MEK Vendégkönyvében közvetlen üzenetküldő szolgáltatást (Meebo) 
indítottunk.  

3 Tájékoztatási Igazgatóság 
A 2007. év – az OSZK konszolidációs terve nyomán haladva – az Igazgatóság életében jelentős 
változásokat hozott. A korábbi Mikrofilm- és Fényképtár osztályból kivált és önálló részlegként a 
Különgyűjteményi Igazgatóság irányítása alá került a fotóművészeti gyűjtemény. Ezzel párhuzamo-
san – a megváltozott igényeket követve – létrejött a Mikrofilm és Digitalizáló Osztály (MDO). Az 
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Olvasó- és Tájékoztató Szolgálat Reprográfiai Csoportján belül – az olvasói igények közvetlen és 
gyors kielégítésére – létrehoztuk a Digitalizáló Műhelyt, csatlakoztunk az Európai Unió EOD (E-
books on demand) projektjéhez, és a MATARKA konzorciummal kötött együttműködési szerződés 
keretében – a szerzői jogi rendelkezések figyelembe vételével, a kiadók engedélyével – bevezettük 
cikkmásolat-küldő szolgáltatásunkat. A költségvetési tényszámok alakulása és a forráshiány miatt 
csökkenteni kényszerültünk a nyitvatartási időt, átszerveztük a raktári kiszolgálás rendjét. 
 
Szervezeti átalakítások, a párhuzamosságok megszüntetése, a létszám leépítése, feladatra orientált 
egységek, csoportok létrehozása, a munkafolyamatok racionalizálása, az olvasószolgálati munka 
átszervezése és a szolgáltatások bővítése költséghatékonyabb munkát és jelentős bevétel-
növekedést eredményezett (elsősorban a szolgáltatások világhálóra való kihelyezésével). 
 
A hatékonyság növelése érdekében indított új szolgáltatások: 
• Könyvek, folyóiratok előkészítése elektronikus úton; 
• MATARKA-LibInfo cikkmásolat-küldő szolgáltatás; 
• E-könyvek igény szerint (EOD); 
• Születésnapi csomag-szolgáltatás kibővítése; 
• Kötészeti szolgáltatások bevezetése; 
• Újságcikk-kereső szolgáltatás beindítása; 
• Skype-tájékoztatás; 
• LibInfo–Meebo-chat; 
• OSZK Házimozi beindítása (terven kívül). 

 
A nyitvatartási idő csökkentése által okozott veszteséget (olvasói sérelem) sikerült kompenzálni a 
szolgáltatások bővítésével, az olvasók számában csökkenést nem eredményezett, sőt az elmúlt 12 
év legnagyobb látogatószámát értük el. Kiugróan nőtt a távfelhasználók aránya. A munkafolyamat-
ok racionalizálása a használói kiszolgálásban negatív hatást nem eredményezett (lásd: KI felmérés, 
a megítélés átlaga 4,1), az új szolgáltatások pozitív visszhangra találtak olvasóink körében. 
 
Kiszélesítettük „házon kívüli” aktivitásunkat is. A korábbi gyakorlattól eltérően külső megkeresésre 
nemcsak kölcsönadunk műveket, hanem fővárosi és vidéki közgyűjteményekkel együttműködve 
országszerte vándorkiállításokat szerveztünk, részt vettünk múzeumi programokban. Jelentős siker-
ként könyvelhetjük el az „Aranykor – Salvador Dali”, a „Távoli fények, közelítő színek – Régi ja-
pán művészet és modern látásmód”, a „Szépség és fájdalom – Goya, Blake, Kondor” című, több 
vidéki helyszínen bemutatott vándorkiállításainkat, valamint a „Múzeumok Éjszakája” rendezvény-
ben való részvételünket. A közönségsikeren túlmenően ezáltal mintegy 5 millió forint többletbevé-
telhez is jutott intézményünk. 

3.1 Olvasó- és Tájékoztató Szolgálat 
Az Olvasó- és Tájékoztató Szolgálat a 2007. évben az OSZK stratégiai és cselekvési tervének 
irányvonalai szerint végezte hagyományos és új feladatait. 
 
A könyvtár nyitvatartási idejének megfelelően váltott szolgálati rendben biztosítottuk az olvasók 
dokumentumhoz és információhoz jutását.  
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Ez a hozzánk érkező olvasók esetében magában foglalja: 
• a beiratkozást 
• a tájékoztatást (könyvkiadói, központi, szak-, általános olvasótermi, hírlapolvasói és multi-

média) 
• a papíralapú dokumentum-forgalmazást (könyv, időszaki kiadvány) 
• az elektronikus dokumentum-forgalmazást (Multimédia, Történeti Interjúk Videotára) 
• az Olvasói Professzionális Munkaállomások tartalmi és adminisztrátori feladatainak ellátá-

sát 
• a reprográfiai feladatokat (papíralapú és digitális sokszorosítás) 

 
virtuális olvasók esetében: 
• a LibInfo online tájékoztató szolgálat működését 
• a telefonos  
• a levél útján történő tájékoztatást 
• az elektronikus dokumentumok feldolgozását, a szolgáltatás biztosítását, E-Tár fejlesztését 
• belső CD-ROM hálózat működtetését és fejlesztését. 

 
Egyéb feladataink 
A tájékoztató rendszerek működtetése 
• a LibInfo rendszer működtetése, fejlesztése, a linkgyűjtemény és archívum frissítése, feldolgo-

zása 
• nyilvántartási és tájékoztató adatbázisok létrehozása, fejlesztése, frissítése és működtetése (pl. 

akta-, félretételi adatbázis stb.) 
• digitalizált dokumentumok feldolgozása, nyilvántartásba vétele (metaadatokkal való ellátása) 
• szakreferensi feladatok ellátása 
• a szabadpolcos állomány gondozása (gyarapítás, apasztás, szakrendi jelzetek, a jelzetek 

Amicusba való bevitele, köttetés, tönkrement, hiányos dokumentumok pótlása), illetve a törté-
nelmi és irodalmi olvasótermek anyagának tartalmi feltárása  

• résztanulmányok, rejtett bibliográfiák összegyűjtése, valamint ezek elektronikus feldolgozása  
• esetenkénti egyéni és csoportos könyvtárhasználati oktatás 
• az OSZK honlapja könyvtári szolgáltatásokra vonatkozó oldalainak szükség szerinti frissítése 
 
A „háttér” zavartalan működésének biztosítása 
• szolgálatvezetői ügyelet ellátása 
• belső kölcsönzés lebonyolítása 
• nagyobb volumenű felkérések teljesítése, pl. irodalomkutatás, dokumentumválogatás, adatgyűj-

tés, bibliográfiakészítés magán és intézményi megrendelés, pl. TV műsorok számára 
• kiállítási anyagok előkészítése saját és más intézmények számára, kölcsönzés intézése, a törzs-

állomány anyagából belső kiállítások összeállítása 
• szabályzatok kidolgozása (olvasószolgálati-, dokumentumforgalmazási stb) 
• együttműködés a társosztályokkal (pl. Múzeumok Éjszakája) 
• magyar és nemzetközi tudományos és szakmai konferenciákon, megbeszéléseken, 
• programokban, bizottságokban, továbbképzéseken való részvétel (pl. Tel-me-more, Tel-Dod, 

Digitalizálási Bizottság, Állományvédelmi Bizottság stb.) 
• kistérségi könyvtárak dokumentum-ellátásában való közreműködés 
• részvétel szakmai pályázatokon 
• tanulmányok, cikkek írása. 
 



Az Országos Széchényi Könyvtár szakmai beszámolója a 2007. évről 
 

 12 

Új feladataink megszabásában a korszerűsítés, az intézményi átszervezésből fakadó szükségszerű-
ségek és pluszfeladatok, a könyvtár beszűkülő anyagi lehetőségei mellett kollégáink szakmai fejlő-
dése és az olvasók igényeinek a korábbinál nagyobb mérvű figyelembevétele lebegett szemünk 
előtt:  
 
Új – digitális feladatok 
A stratégiai terv kiemelt célként említi az egységes olvasószolgálati rendszer kiépítését az elektro-
nikus dokumentum- és információszolgáltatás továbbfejlesztésével, illetve a máshol keletkezett 
elektronikus dokumentumok gyűjtését, feldolgozását és tárolását. 
Ennek érdekében 2007. évi feladataink közé tartozott:  
• digitális tartalmak elérhetőségének biztosítása 
• a LibInfo feldolgozott archívumába lementett webes források szolgáltatásainak megteremté-

se 
• az elektronikus dokumentumok raktári nyilvántartásának adatbázisba rendezése, tárgysza-

vazása, visszakereshetőségének biztosítása szerző, cím és téma szerint 
• az elektronikus szolgáltatások állandó korszerűsítése (pl. dokumentum-nyilvántartási rend-

szer, az olvasói, illetve intézményi kérésre teljes művekről készült digitalizálások katalógu-
sának fejlesztése) 

• a raktári dokumentumok igénylésének és az olvasói forgalom nyilvántartásának teljes körű 
elektronikus megoldása 

• a reprográfiai szolgáltatások kibővítése, ezen belül eminensen a Matarka–Libnfo–
Reprográfia cikk-küldő szolgáltatás elindítása, egységes számlázás kialakítása, az OPM-
rendszer működtetése 

• a NAVA rendszer működtetése 
• a teljes szabadpolcos állomány (hírlap és könyv) jelzeteinek Amicusba bevitele. 

 
Rendezvények 
• a Petőfi Irodalmi Múzeum Pál utcai fiúk kiállításához a regény magyar és külföldi kiadásainak, 

valamint a regény megjelenését megelőző ifjúsági irodalom (amit a „Pál utcaiak” is olvashattak) 
felkutatása, erről bibliográfia összeállítása 

• a Könyvhéthez kapcsolódó Ráday utcai 1956-os OSZK-s rendezvényre készítettünk egy kiállí-
tást a magyar és külföldi korabeli sajtóból 

• Nyugat-kiállítás és -honlap 
• az első magyar vadászlap, a Vadász- és Versenylap megjelenésének 150. évfordulójára a vadá-

szati periodikákból nyílt egy kiállítás a FE-HO-VA-n, 
• a keszthelyi Helikon Múzeum könyvtárával közös Vadászati kiállítás (könyvekből) 
• Lengyel kiállítás – anyaggyűjtés 
• Kiállítás Kolumbusz Kristóf születésének 500. évfordulója alkalmából 
• „Megraktuk a tüzet, Szent-Iványi Tüzet…” néprajzi kiállítás 
• 100 éves a Budapesti Kabaré 
• Múzeumok Éjszakája (szervezés, rendezés) 
• „Távoli fények, közelítő színek” – vándorkiállítás, társrendezés 
• „Szépség és fájdalom” – Goya, Blake, Kondor – vándorkiállítás, társrendezés  
 
Bibliográfiák, forráskutatások: 

a) Cervantes bibliográfia 
b) A LibriVision katalógus tételeihez kapcsolható linkek kigyűjtése 
c) Nemzeti évfordulók OKM-kiadványhoz „jeles évfordulók” kigyűjtése – 30 óra 
d) Évfordulók 2007 – OMK-kiadvány 



Az Országos Széchényi Könyvtár szakmai beszámolója a 2007. évről 

 13 

e) Az OSZK „történeti honlapjára” a volt főigazgatók életrajzi szócikkeinek megírása (ebből 6 
elkészült) 

f) Horvát fordítás-bibliográfia 
g) A lengyel kiállításhoz a Magyarországon megjelent lengyel nyelvű kiadványok bibliográfiá-

jának elkészítése 
h) Hispán könyvek (gallego, katalán nyelvről fordított) bibliográfiájának elkészítése a Cervan-

tes Intézetnek 
i) Hapák József műveinek bibliográfiája 

 
LibInfo 
Kérdések száma: 2763 
Összes válaszok száma:  4014 
Nem OSZK-s válaszok száma:*  1770 
OSZK-s válaszok száma:  2244 
Válaszadási arány:*  56–44% 
Moderálások száma:  4196 
Moderálás válaszadási arány  
(Nem OSZK-s válasz/moderálás): 42% 
 
* Beleértendő az OSZK-s belső válaszok száma is 
 
Az összes beérkezett kérdés kb. 60%-nyi teljes megválaszolása mellett az OSZK LibInfo Csoport-
jának tagjai ellátták a szolgáltatás webhelyének közvetlen napi szintű működtetését és ellenőrzését. 
Novemberben elkészült, majd alapszinten elindult a LibInfo webes válaszadásának 2.0 változata, 
beindult a Meebo chat-szolgáltatás. További fejlesztéseket 2008-ra tervezünk. Megszületett a 
LibInfo moderátori csoportjának normatervezete is. 
 
A Libinfo moderátori csoport részt vett az OSZK-hoz elektronikusan érkező kérdések-kérések 
(inform@oszk.hu) kezelésében és részbeni megválaszolásában: 645 elektronikus aktát kezelt, me-
lyeknek több mint a felét, 346-et – többnyire gyors választ igénylő megkeresést – válaszolt meg. 
 

EOD: 
Teljes művek digitalizálása 
Könyv: 257 db = 22.914 oldal = 12.832 felvétel 
Folyóirat: 14.915 oldal/felvétel 
Összes bevétel: 4.200.000 Ft 
 

LIBINFO–MATARKA: 
Digitalizálás: 3431 felvétel,  
fénymásolás: 886 db, 11.433 oldal 
Összesen: 1063 db megrendelés = 14.864 felvétel 
Összes bevétel: 579.000 Ft 
 
FÉNYMÁSOLÁS 
A/4    338.000 db 
A/3   7.500 db 
Összes bevétel:  6.374.538 Ft  
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3.2 Dokumentumellátó Szolgálat 
Bibliográfiai és lelőhely-tájékoztatás 
Összesen 8 133 tájékoztatási kérést gondoztunk.  
A kérések az alábbi módokon érkeztek: 
 
E-mailben 3 582 db 44% 
Könyvtárközi kérőlapon 3 070 db 38% 
Telefonon 999 db 12% 
LibInfo kérésként 320 db 4% 
Személyesen 142 db 2% 
Faxon 10 db 0,1% 
Levélben 10 db 0,1% 
 
A találati arány átlagosan 45%.  
Legjobb a LibInfo és a faxos kérések találati aránya (100%), utána következik a levél (70%), a tele-
fon (66%), az e-mailes (45%), a személyes (38%), majd a könyvtárközi kérés (31%). 
 
Cédulák leválogatása, adatátadás 
19 könyvtártól (11 budapesti, 8 vidéki) összesen 5 296 cédulát kaptunk, ebből 4 953 bejelentés, 343 
törlés.  
417 db 1801 előtt megjelent könyvre vonatkozó cédulát adtunk át az RMNY-nek. Az 1850 előtt 
megjelent könyvekre vonatkozóan összesen 275 200 cédulát néztünk át, ebből 3 883 db-ot emel-
tünk ki. 
 
Könyvtárközi kérések fogadása és gondozása 
A beérkezett kérések száma 8473. A kérések túlnyomó része, 94% hazai kérőtől érkezett. Külföld-
ről 524 kérést kaptunk (6%). Az iktatott kérések 75%-a kölcsönzési, 25%-a másolati kérés. 
 
Regisztrált internetes kérőink száma tavaly óta 514-ről 555-re növekedett (+ 41 felhasználó). A 
kérések 47%-a (3 926 db) érkezett a webes kérőlapon, 50%-a (4 140 db) e-mailben, 3%-a (225 db) 
pedig nyomtatott kérőlapon. 
 
Kérésközvetítés 
Belföldre közvetítettünk 969 kérést, ebből 864 belföldi, 105 külföldi kérés. Visszaküldtünk 2 963 
kérést, ebből 1 337 kérésnél a kérő és a lelőhely azonos helységben volt, viszont 1 626 esetben nem 
találtunk hazai lelőhelyet, külföldi teljesítést pedig nem kértek. 
 
A célkönyvtárak típusainak megoszlása: 
64 állami felsőoktatási intézmény könyvtárába ment 514 kérés, ebből 56 egyetemi könyvtárba 495 
kérés, 8 főiskolai könyvtárba 19 kérés, valamint 
• 61 szakkönyvtárba 326 kérés 
• 8 múzeumi/levéltári könyvtárba 28 
• 4 gazdálkodó szervezet könyvtárába 9 
• 15 megyei könyvtárba 27 
• 1 városi könyvtárba 1 
• 2 egyházi könyvtárba 2 
• 8 nem állami felsőoktatási intézményi könyvtárba 62 

 
Összesen 163 hazai könyvtárba továbbítottunk kéréseket. 
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OSZK-s kérésre a hazai könyvtáraktól 4 dokumentumot kértünk kölcsön, 8 dokumentumot pedig 
megtartásra. 
 
Külföldre közvetítettünk 2857 kérést, ez az iktatott belföldi kérések 37%-a. 
 
Dokumentumközvetítés/belföldi kérések 
Összesen 1980 db dokumentum érkezett be a közvetítésünkkel 27 országból. Ez 69%-os teljesítést 
jelent.  
 
Kölcsönképpen 1 393 dokumentum érkezett (a megszerzett dokumentumok 70%-a), megtartásra 
érkezett 587 dokumentum (a megszerzett dokumentumok 30%-a). 
 
Külföldi kérések gondozása 
E kérések 46%-a (239 db) kölcsönzési kérés, 36%-a (189 db) időszaki kiadványok másolatára, 
18%-a (96 db) kéziratok, kották, régi nyomtatványok másolatára vonatkozott. 
 
A kölcsönzési kéréseket kölcsönző hazai lelőhelyekre továbbítottuk, a másolati kéréseket általában 
saját állományból teljesítettük. 
 
E-mailben és hagyományosan 105 kérést, az ODR adatbázison keresztül pedig 80 kérést továbbítot-
tunk hazai lelőhelyekre. A hazai szolgáltatási együttműködés keretében 112 dokumentumot kölcsö-
nöztünk és 11 másolati dokumentumot küldtünk ki. Az OSZK állományából 523 másolati doku-
mentumot szolgáltattunk. Összesen 646 dokumentumot küldtünk ki 28 országba. 
 
Dokumentumszolgáltatás 
Az OSZK állományából 4 dokumentumot adtunk kölcsön vidéki könyvtáraknak. Belföldre 1 515 
másolatot küldtünk, 456-ot Budapestre, 1 059-et pedig vidékre. Az OSZK által bel- és külföldre 
küldött másolatok száma 2 038. A bel- és külföldi forgalomban kölcsönképpen forgalmazott doku-
mentumok száma összesen 1 513. A bel- és külföldi forgalomban megtartásra forgalmazott doku-
mentumok száma 2 633. Az általunk forgalmazott dokumentumok száma összesen 4 146. 
 
Fizetések nyilvántartása 
Banki tranzakcióval devizában a külföldi szolgáltatóknak összesen 6 084 334 Ft-ot fizettünk ki. 
Emellett 768 db IFLA vouchert küldtünk ki a külföldi szolgáltatóknak fizetségül, melynek értéke 6 
144 EUR, azaz 1 589 023 Ft. Így összes kiadásunk 7 673 357 Ft volt. 
 
A külföldi megrendelőknek a kölcsönzésekért és a másolatokért  
15 594 EUR-t (= 4 033 081 Ft) és 2 279 USD-t (= 401 064 Ft) számláztunk. 
 
A hazai megrendelőknek a külföldről beérkezett és belföldre továbbított másolatokért 2 657 139 Ft-
ot, a kölcsönzésekért pedig 6 822 588 Ft-ot számláztunk ki. 
 
Az osztályon készített másolatokért a hazai megrendelőknek 311 191 Ft-ot számláztunk. 
 
Összes bevételünk 14 225 063 Ft volt. 
 
Kapcsolatépítés belföldi és külföldi partnerekkel 
Kapcsolatainkban nagyobb zökkenők nem mutatkoztak, könyvelveszés nem volt. A nemzetközi 
könyvtárközi dokumentumforgalomban a voucherrel történő fizetés egyre nagyobb jelentőséget 
kap, sajnos magánszemélyek rendeléseinél ez a fizetési mód nem használható.  
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3.3 Mikrofilm és Digitalizáló Osztály 
Az osztályon 2007-ben bekövetkezett létszámcsökkenés (5 fő nyugdíjba vonulása) és az új szerve-
zeti egység létrejötte miatt a munkafolyamatok átszerveződtek, bizonyos munkák szinte teljesen 
megszűntek. Az állományvédelmi mikrofilmezést felváltotta a tervezett állományvédelmi digitali-
zálás. A Hold utcai részleg felköltözése miatt is előtérbe került a már lefényképezett hírlapok nega-
tív filmjeinek pozitív diázása és mielőbbi átadása a Mikrofilmolvasó részlegnek, ez a változás a 
számadatokban is megmutatkozik. 

3.4 Raktári Osztály 
A Raktári osztály 2007-ben folyamatosan ellátta a törzsgyűjteménnyel kapcsolatos feladatokat: 
biztosította a belső és külső raktárakban tárolt dokumentumok olvasói, és belső szolgálati forgalma-
zását, igyekezett megteremteni az állományvédelmi követelményeknek megfelelő raktározási felté-
teleket.  
 
A törzsgyűjteményi dokumentumok olvasószolgálati forgalma a visszaosztási statisztika alapján 
126 353 kötet (2006: 145 722), a Rezerv raktár forgalma 840 tétel volt (2006: 1 114). A kurrens 
raktár 8826 egységnyi periodikát kollacionált, és adott át a Periodika Feldolgozó osztály katalogizá-
ló csoportjának (2006: 6 928). Inkurrens gyarapodásként átvett időszaki kiadványok száma: 5 376 
egység (2006: 2 148). 
  
2007-ben a törzsgyűjtemény 35 609 könyvvel, 8 845 periodikával gyarapodott (2006: 35 072; 8 
761). 
 
2007-re tervezett és végrehajtott kiemelt feladatok: 
• A törzsgyűjteményi periodika 2006-ban elkezdett nagyszabású állományrendezésének foly-

tatása: 
• Befejeztük H 46–49 ezres hírlapállomány áttelepítését a törökbálinti DEPÓ-ból a Régi Fóti 

úti telephelyünkre (213 pfm). Folytattuk a Gyűjteményfejlesztési Bizottság által selejtezésre 
kijelölt, és a minisztérium által jóváhagyott hírlapok állományból történő kiemelését a H 
42–45, illetve az 50 és 70 ezres jelzettartományokból. A megüresedett helyekre lehetőség 
szerint felhozzuk a Hold utcában tárolt állományi hírlapok egy részét. A behozott periodika 
jelzetrendi visszahelyezéséhez a toronyraktár és a lépcsőház alatti raktár 3-as szintjén talál-
ható teljes állományrészt meg kell mozgatni. Biztosítjuk a növekedési helyet az MHC, 
MHB, illetve HC, HB jelzetű periodika állományrészeknek. 
 

• A Gyarapítási osztálytól megkapott 2/2006. sz. fogyatéki jegyzőkönyv alapján az állomány-
ból kiiktatott időszaki kiadványokat kiválogattuk és szállításra előkészítettük. A kiselejtezett 
anyag mennyisége 34,6 tonna (34 650 kg) volt. 

 
Az év folyamán a Régi Fóti úti telephely átalakítása megtörtént.  
A Régi Fóti úti raktárba kerültek: 
• a Hold utcából és a Várból a H 20, 23, 25 ezres nagy méretű, tékákban tárolt, zömében első 

világháborús külföldi napilapok (480 pfm); 
• a Hold utcából és a Várból a H 19 és 60 ezres kőnyomatos MTI jelentések (317 pfm);  
• a Várból a H 43–45 ezres jelzettartományba tartozó, zömében külföldi periodika (162 pfm). 

 
A belső (vári) raktárakból kitelepített állományrészek helyét az újonnan beérkező periodikumok, 
illetve a Hold utcai raktárból 2008. február végéig felszállításra kerülő, kis méretű időszaki kiad-
ványok (120 pfm) elhelyezésére használjuk fel.  
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A Zeneműtártól átvállaltuk a Törökbálinton tárolt zeneművek átköltöztetését (150 pfm) a Régi Fóti 
útra.  
 
A fölöspéldány tevékenység folytatása a Gyarapítási osztállyal együttműködve:  
 
Az első negyedévben befejeztük a hírlap és folyóirat fölöspéldányok jegyzékelését és kiajánlását. A 
6 jegyzék (40–45. sz.) összesen 570 tételt tartalmazott. A Gyarapítási osztály a 32–45. számú jegy-
zékekből a törzsgyűjteményi periodikaállomány inkurrens kiegészítése céljából 147 címet kért be 
(363 évf.; 3 770 szórvány szám). Márciusban lezárult a régi (1850 előtti) fölöspéldány könyvek 
hasznosítása is. A Gyarapítási osztály közreműködésével 19 antikvárium összesen 6 110 db köny-
vet és periodikumot vitt el 3 796 060 forint értékben. A Könyvtári Intézet honlapján keresztül térí-
tésmentesen kiajánlott jegyzékekből (a hírlap fölöspéldány-jegyzékek és a Gyarapítási osztály által 
összeállított fogyatéki jegyzőkönyvek) és a helyszíni válogatás lehetőségével élve 66 hazai és hatá-
ron túli könyvtár 6 825 kötet könyvet és 11 652 db periodikát vitt el. A könyvtárak és az antikvári-
umok által nem igényelt fölöspéldányokat a Szentendrei Papírgyár papírhulladék hasznosító telepén 
semmisíttettük meg (4430 kg). 

3.5 Kötészet 
Az állományvédelmi programunkban megfogalmazottak szerint a tervezett szakmai feladatok fo-
lyamatos teljesítését csak könyvkötő szakmunkás, valamint könyv- és papírrestaurátor szakképesí-
téssel rendelkező munkatársakkal tudtuk rugalmasan elvégezni. 
 
A munkatervben meghatározott alapfeladatainkat teljesítettük. 
 
A 2007. év elején problémát okozott a hírlapok, folyóiratok muzeális példányainak tárolóeszközbe 
helyezése. A „B” méretű hullámkarton dobozok helyett általunk készített tékákat kezdtünk használ-
ni. Ez a feladat több munkaidőt igényelt, mint a dobozok hajtogatása. 
 
Kiemelt feladatunkat, az EDSZ-raktár köteteinek mágnes-jelzőcsíkozását júniusban befejeztük. 
Folytattuk az EKGY gyűjteményének gondozását. 
 
Terven kívüli feladatként készítettük elő digitalizálásra a Magyar Könyvszemle példányait. 
Elvégeztük a 2006. január 10-én történt beázáskor sérült hírlapok javítását, illetve restaurálását. 
Szolgáltatásunk, a „Születésnapi különszám” kötése várakozáson felül sikeres volt, az olvasói igé-
nyeknek megfelelően bővítettük a színválasztékot. 
 
Az ÁÁT munkájában folyamatosan részt veszünk. 
 
A Múzeumok Éjszakája rendezvényhez 5 fővel ismét csatlakoztunk, a visszajelzésekből is lemérhe-
tő, hogy a programnak megint nagy sikere volt. 
 
Kiállítások, rendezvények anyagainak előkészítése: 
 

Széchényi emléknap 
Ráday utcai könyvvásár 
Múzeumok Éjszakája 
Veszedelmes olvasmányok 
Színháztörténeti tár kiállítása 
Adventi könyvvásár 
Kézirattár kiállításai 
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4 Különgy űjteményi és Tudományos Igazgatóság 

4.1 Kiemelt események 
2007-re a tárak felkészültek az AMICUS üzemszerű használatára, elkészültek a tervek a kijelölt 
állományrészek katalogizálására és a munkatársak képzése is folyamatosan történik. A 2007. év 
kiemelt feladata volt az AMICUS-feldolgozás felgyorsítása. Az évek óta AMICUS-ban dolgozó 
Térképtár mellett sikerült beindítani a feldolgozást a Régi Nyomtatványok Tárában, a 
Kisnyomtatványtárban és a Zeneműtárban. Intenzíven folytatódott az AMICUS-szal még nem dol-
gozó tárak felkészítése is (Kézirattár, Színháztörténeti Tár). Folytatódott a még hiányzó szabályza-
tok kidolgozása is (Képi dokumentumok, Régi nyomtatványok). 

4.2 Szervezeti és személyi feltételek 
2007. május 31-én létrejött a Fénykép és Fotóművészeti Tár. A Különgyűjteményi és Tudományos 
Igazgatóságot 2007-ben létszámcsökkenés jellemezte. A legnagyobb (50%) létszámcsökkenés a 
Restauráló Osztályon volt, ahol 20 főről 10-re csökkent a létszám. A Restauráló Osztály Hold utcai 
részlege beköltözött az OSZK 3. emeletére. 

4.3 Gyarapítás 
A különgyűjtemények gyarapodását 2007-ban is a kötelespéldányok beérkezése, illetve hagyatékok, 
ajándékok befogadása alkotta, gyarapítási keret nem állt rendelkezésünkre. A nyomtatott 
kötelespéldányok a Kisnyomtatvány-, a Színháztörténeti-, a Térkép- és a Zeneműtárba, valamint a 
VHS és DVD dokumentumok a Történeti Interjúk Tárába érkeztek (összesen 22 600 db). Igen je-
lentős gyarapodást jelentett Király Ernő zeneszerző-folklorista és Szomjas-Schiffert György zenetu-
dós, zeneszerző, folklorista hagyatékának bekerülése. A Corvina Alapítvány segítségével beszerzett 
dokumentumok közül kiemelkedik Michael de Hungaria: Sermones tredecim universales… 
(Leuven, 1485) című ősnyomtatványa. Elkezdődött a Fénykép és Fotóművészeti Tár gyarapítása a 
különgyűjteményi tárakban található fényképekkel. A térképek gyarapításának legfőbb forrását a 
„Szép magyar térkép” versenyre beküldött művek jelentik. A Kézirattár kiemelkedő gyarapodása 
Sulyok Dezső hagyatéka és a Teleki Intézet Archívuma. A Történeti Interjúk Tára 180 órányi inter-
júval, a Mozgóképkincs Gyűjtemény 110 dokumentummal gyarapodott. 

4.4 Feldolgozás 
A feldolgozás tekintetében jelentős előrelépés történt. A Fénykép és Fotóművészeti Tár kivételével 
minden osztályon megteremtődtek az integrált könyvtári rendszerbe történő adatrögzítés feltételei. 
Elkészültek a szabályzatok. A Térképtárban, a Kisnyomtatványtárban, a Régi Nyomtatványok Tá-
rában és a Zeneműtárban elkezdődött és intenzíven folyik az adatrögzítés az integrált rendszerben. 
Összesen 18 650 rekord készült el. Ezenkívül a Zeneműtárban és a Régi Nyomtatványok Tárában 
egyéb adatbázisban 1 270 rekord rögzítése történt meg. Az MNB-hoz kb. 3000 rekord készült el. A 
Kézirattárban (Magyar Nyelvemlékek) és a Térképtárban (Széchényi Ferenc térképei) 1051 doku-
mentum analitikus leírása készült el. Alap szintű feldolgozásra (tulajdonba vétel, naplózás, 
palliumozás stb.) kb. 43 000 dokumentum került. 

4.5 Reprográfia és digitalizálás 
Olvasói reprográfia, digitalizálás – Kiemelendő, hogy egyre nő a digitális reprográfia szerepe. 
Jellemző adat, hogy a Térképtárban 299 db digitális másolatot kértek és csak 45 fénymásolatot. 
Jelentős mennyiségű fotómegrendelést kértek a Kézirattárból (3 039 db kézirat). A Régi Nyomtat-
ványok Tárában 478 dokumentumot rendeltek meg.  
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Állományvédelmi digitalizálás – 2007-ben jelentős digitalizálási tevékenység folyt a tárakban, 
részben belső szervezéssel, részben külső megbízással. Külön kiemelendő az OSZK kéziratos tér-
képeinek digitalizálása, amelyet az Arcanum Kft. végzett el. Megemlítendő az Apponyi Gyűjte-
mény egyleveles metszeteinek és az Esztergomi Székesegyház Kottatárának digitalizálása. Az 56-
os Intézet digitalizálja a Kézirattárban található „oral history” kazettákat, míg az OSA segédkezik 
egyéb kéziratos anyagok digitalizálásában. Körülbelül 230 óra hanganyag digitalizálása is megtör-
tént. Elkezdődött az OSZK történeti honlaphoz és a Nyugat honlaphoz kapcsolódóan a legfonto-
sabbnak tartott anyagok digitalizálása (Hymnus, Szózat, Nemzeti dal stb.). A Szegeden folyó album 
amicorum-kutatáshoz kapcsolódóan 11 kézirat digitalizálása is megtörtént. 

4.6 Olvasószolgálat, tájékoztatás 
Olvasó- és dokumentumforgalom – Az olvasóforgalom kb. 10%-os csökkenést mutat 2006-hoz 
viszonyítva. Összesen 8170 olvasója volt a különgyűjteményeknek. Ebben az adatban nem szere-
pelnek a Történeti Interjúk Tárának és a Fénykép és Fotóművészeti Tárnak az adatai. Az összesített 
dokumentumforgalom is némi csökkenést mutat. A két adat csökkenése valószínűleg a nyitva tartás 
átalakításából és a hosszabb nyári szünetből adódik. 
 
Tájékoztatás – Egyértelműen érzékelhető a tájékoztató munka részarányának növekedése a 
Különgyűjteményi Igazgatóság osztályain. A munkatársak továbbra is aktívan részt vesznek a 
LibInfo-szolgáltatásban, de emellett hagyományos tájékoztatási tevékenységet is folytatnak szemé-
lyesen, illetve e-mailben és levélben is. Az előre nem tervezhető, ugyanakkor a szinte kutatómunkát 
igénylő kérések megválaszolása egyre nagyobb arányban szerepel a tárak tájékoztatási munkájában; 
ez az olvasói szokások megváltozását jelzi, amelyre távlatilag is fel kell készülniük a 
különgyűjteményeknek. Növekedett az úgynevezett „aktásított” tájékoztatások száma, és ugrássze-
rűen megnőtt az elektronikus tájékoztatás is.  
 
Látogatások, vezetések – Érzékelhetően növekszik a látogatások, és ehhez kapcsolódóan a vezeté-
sek száma. 

4.7 Állományvédelem, restaurálás 
A Restauráló Osztály költözködése és a létszámleépítés miatt néhány korábbi munkát nem tudtak 
ellátni az osztály munkatársai. Új feladatként jelentkezik viszont a digitalizálás előkészítése (folyó-
iratok, fényképek). Szintén új feladat a Fénykép és Fotóművészeti Tár állományvédelmi munkájá-
ban való aktív közreműködés. Jelentős időráfordítást igényeltek a különböző kiállításokra végzett 
előkészítő és restauráló munkák. A Restauráló Osztály munkatársai rendszeresen részt vesznek az 
Állományvédelmi Tanács munkájában. 2007-ben megkezdődött a Restauráló Osztály és a Kötészeti 
Osztály tervezett egyesítésének előkészítése. 

4.8 Kiállítások 
A Különgyűjteményi és Tudományos Igazgatóságon nagyon jelentős a kiállításokhoz kapcsolódó 
tevékenység. A Nemzeti Ereklye kiállítás-sorozatban aktívan kiveszik részüket az igazgatóság 
munkatársai. 2007-ben öt kiállítás volt a sorozatban (Festetics-kódex, Hymnus, Chronica 
Hungarorum, Árpád-házi Szent Erzsébet emléke régi könyvek lapjain, „A Világ Emlékezete – a 
Lázár térkép”). Ezeken kívül kamara-kiállítások sorában vettek rész a kollégák. A kölcsönző tevé-
kenység egyre jelentősebb szerepet kap hazai és nemzetközi kiállításokon egyaránt. 
Önálló kiállítások 
• Fejérpataky László kiállítás 
• Lengyel légió 
• Festetics-kódex (Nemzeti Ereklye) 
• Hymnus (Nemzeti Ereklye) 
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• Gyászjelentések 
• 1956-os röplapok, plakátok 
• Háry Jánostól Czinka Pannáig. 2007. november 22-től 
• „Árpád-házi Szent Erzsébet emléke régi könyvek lapjain” – Ereklye-kiállítás a Városmisz-

szióra, OSZK 
• „Hess Krónika” – Ereklye-kiállítás – OSZK 
• Szép Magyar Térkép (2006) 
• Digitális Magyar Térkép (2006) 
• „A Világ Emlékezete – a Lázár térkép” – OSZK, Ereklye-kiállítás 

Kölcsönzőként 
• Műcsarnok, Mediamuseum (Karlsruhe), Wartburg (Szt. Erzsébet-kiállítás), MTA, Magyar 

Nemzeti Múzeum, Magyarországi Lengyelek Múzeuma, Sárospataki Múzeum, Székesfe-
hérvári Egyházmegye, Körmend, Varsó (repr.). 

• Nagy Lajos fotóművész kiállítása / 2007. január–február; Zrínyi Nemzetvédelmi Egyetem 
• Sajtófotó ’2000 (válogatás) / 2007. április–május; Kaposvár, Egyetemi Galéria 
• Fénycsapda (válogatás) / 2007. június; József Attila Művészeti Centrum, Bp. 
• Valahol Európában (válogatás) / 2007. május, Nyitott Műhely, Bp. 
• „Gypsies” / 2007. szeptember; Progresszív Galéria, Bp. 
• Fény/törések – Féner Tamás kiállítása / 2007. október–december; Országos Zsidó Múzeum 
• „Új képek” – a Senior Alkotócsoport kiállítása / 2007. október–november; Magyar Kultúra 

Háza 
• B. Müller Magda kiállítása / 2007. november–december; Országos Széchényi Könyvtár 
• Néprajzi Múzeum: „Farmerkiállítás”, 2006. nov. 10.–2007. jún. 15. (13 db) 
• Vándorkiállítás: „Távoli fények, közelítő színek”, 2007. márc 22. (háromnegyed év) (1 db) 
• Budapesti Történeti Múzeum: „Pesti kabaré”, 2007. máj. 18.– szept. 30. (8 db) 
• Textilmúzeum: „MOS-HAT”-kiállítás, 2007. június 
• Keszthelyi Festetics Kastély: „Vadászati kiállítás”, 2007. szept. 19. (16 db) 
• Magyarországi Lengyelség Múzeuma: 2007. okt. 17.–2008. jan. 20. (6 db) 
• Magyar Nemzeti Galéria: Vaszary János kiállítás, 2007. okt. 18.–2008. márc. 2. (3 db) 
• Petőfi Irodalmi Múzeum: „Nekünk ma Berlin a Párisunk”, 2007. nov. 15.–2008. jan. 26. (4 

db) 
• Koller Galéria: Kass János-kiállítás, 2007. nov. 10.–dec. 17. (10 db) 
• Bp. I. ker. Budavári Önkormányzat: Gyurkovics Tibor Képtára, 2007. nov. 15.– 2008. jan. 

vége. (2 db) 
• Rákospalotai Múzeum: MÁV-telep centenáriuma alk., 2007. nov. 18.–dec. 16. 
• Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum: Pezsgőünnep, 2007. nov. 26.–2008. 

márc. 10. (3 db) 
• MTA Zenetudományi Intézet: Kodály 125. évfordulója, 2007. dec. 14.–2008. július 31. (2 

db) 
• Shakespeare a színpadon. (Gyulai Várszínház) 
• Esterházy II. Miklós, a gyűjtő (Compiègne) 
• „Alakja délceg volt, sugármagas...” id. Lendvay Márton születésének 200. évfordulója 

alkalmából készített virtuális kiállítás 
• Múzeumok Éjszakája 
• Josef Polák–Szabó Lilla / MNG/KEKI–CECI 
• Szentendrei Teátrum 1969–2007 
• Kovács Annamária / Szentendre / Ferenczy Múzeum 
• Fösvény (szcenika) – Papp Ervin / Új Színház 
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• Szenes Béla (grafika) – OSZMI 
• Bodnár Sándor-kiállítás – Kovács Gábor Dénes / Nemzeti Színház 
• Koós Iván-kiállítás – Debrecen / Vojtina Bábszínház 
• Szétszórt csillagok színháza. Az OSZMI (Gajdó T.) kiállítása a Nemzeti Színházban – kb. 

60 dokumentum kölcsönzése 
• Éljen a grund! című kiállításhoz (PIM) 
• Vaszary-kiállítás (MNG) anyagválogatás 
• MTA Zenetudományi Intézet: Kodály-kiállítás 
• Liliomfi-kiállítás (Pesti Magyar Színház) 
• 100 éves a kabaré. Budapesti Történeti Múzeum 
• „ Nekünk ma Berlin a Párisunk” – Magyar írók Berlin-élménye 1900–1933 (Petőfi Irodalmi 

Múzeum) 
• Kempelen. Ember a gépben. (Műcsarnok) 
• Gyurkovics Tibor-kiállítás (Várnegyed Galéria) 
• Magyar Nemzeti Múzeum állandó kiállításán 1996. július 1. óta (18 dokumentum) 
• „Nándorfehérvár – Kapisztrán János kiállítás” – Bp. Hadtörténeti Intézet és Múzeum 
• „Fejjel magasabb mindenkinél” – A Szent László-herma története – Győri Egyházmegyei 

Könyvtár és Kincstár 
• „Szent Imre 1000 éve” – Egyházmegyei Múzeum, Székesfehérvár 
• „A Batthyányak nemzetsége, gróf Batthyány Lajos Vas megyei emlékezete” – Batthyány-

Strattmann László Múzeum, Körmend 
Alkalmi tárlatok 
• a firenzei/budapesti reneszánsz kongresszus résztvevőinek 
• a bencés praeses-apátok magyarországi konferenciája résztvevőinek 
• a palimpszeszt-konferencia résztvevőinek 
• a Reneszánsz év sajtótájékoztatója résztvevőinek 

4.9 Retrospektív bibliográfia és könyvtörténeti mun kák 
A retrospektív nemzeti bibliográfiai munkálatok keretében folytatódott az 1656 és 1670 között 
nyomtatott és feltételezhető magyar nyelvű, illetve a történelmi Magyarország területén bármely 
nyelven megjelentetett nyomtatványok leírása az RMNy IV. kötete számára. Az év végére e leírá-
sok száma meghaladta a 900-at. A Nyizsnyij Novgorod-i Állami Könyvtárba került Kornfeld-
gyűjteményben őrzött hungarikák felkutatásának lehetősége 130 tétel leírását eredményezte. 
A XVIII. századi retrospektív bibliográfiai munkák keretében tovább folytatódott a században meg-
jelent, nyelvi és területi hungaricumok példányainak felkutatása, azonosítása és nyilvántartásba 
vétele, illetve a bibliográfiailag ismeretlen tételek ellenőrzése, és ahol erre lehetőség volt, másola-
tuk beszerzése. (Eisenstadt, Esterházy-könyvtár kézírásos katalógusából (1937) 143 tétel; Kolozs-
vár, Akadémiai Könyvtárból 990 tétel; Szatmárnémeti, Római Katolikus Püspökség könyvtárából – 
Emődi András gyűjtése alapján – 620 tétel; illetve a szlovákiai Martin, Matica Slovenska 60 tétel) 
A nyomdatörténet- és betűtípus-kutatás előrehaladtával tovább folytatódott a XVII. században hely 
nélkül megjelent, vagy töredékesen fennmaradt nyomtatványok nyomdahelyének meghatározása. 
Folytatódott a Clavis typographorum regionis Carpathicae 1473–1948 adatbázis építése, a bevitt 
adatok pontosítása. A Clavis adatainak felhasználásával készült el az Alsólendva nyomdászattörté-
netét áttekintő forgatókönyv, amely a 2007. október 31-én megnyílt Alsólendva polgárosodása cí-
mű kiállítás alapja volt. 
Nagy ütemben haladt a Typographia-honlap anyagának szerkesztése, gondozása és angolra fordítá-
sa. 
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A XIX–XX. századi könyvtörténeti és sajtótörténeti munkákhoz kapcsolódóan 2007-ben kiépült a 
(RETRO/spektív/BI /bliográfia) elnevezésű Retrobi adatbázis, megtörtént a rendszer konfigurálása 
és az OSZK munkaállomásain az adatbázis működéséhez szükséges munkafelület kialakítása, majd 
ezt követően a rendszer tesztelése. Elkezdődött egy adatspecifikációs oktatási és használati kézi-
könyv összeállítása. 
Minthogy felmerült az authority állományok kialakításának szükségessége mind a Hírlapok, folyó-
iratok (1705–1985), mind a Könyvek (1801–1920) számára egy közös adatbázisban, 2007 folyamán 
elkészültek a személynevek, a testületi nevek és a megjelenési helyek besorolási adatrekordjaihoz a 
megfelelő adatspecifikációk. Megindultak a megjelenési hely betöltendő authority rekordjainak 
előkészítő munkálatai. 
Minthogy a retrospektív sajtótörténeti bibliográfiai munkálatokhoz az adatbázisba elsőként betöltés-
re kerülhető alaptételek az OSZK elektronikus katalógusának (gyűjtőkörbe tartozó) hírlap- és folyó-
irat tételei lehetnek, a most induló adatbázis számára 2007 nyarán megtörtént 28 083 tétel kigyűjté-
se az Informatikai Igazgatóság közreműködésével. 
 
Az intézmény bibliográfiával foglalkozó szakembereinek összefogásából megszületett a Magyar 
Nemzeti Bibliográfia honlap, amelyen elektronikus formában megtalálható az összes, 1801 előtt 
nyomtatásban megjelent, hungarica dokumentumra vonatkozó bibliográfia (Szabó Károly Régi Ma-
gyar Könyvtáraival kezdve Petrik Géza Bibliographiáján át a Régi Magyarországi Nyomtatványok 
megjelent köteteiig és a XVIII. századi RMK III-ig!) (http://mnb.oszk.hu/). 

4.10 Tudományos kutatás, akadémiai kutatócsoport 
Res libraria Hungariae néven, az MTA és az OSZK közös kutatócsoportja 2007-ben kezdte meg 
munkáját. A kutatócsoport a 2007–2011. évekre kiírt kutatócsoporti pályázaton nyert akadémiai 
támogatást. Az MTA négy főállású és egy részmunkaidős kutató fizetését fedezi, a kutatócsoport 
vezetője és egy munkatársa az OSZK személyi állományában van. A kutatócsoport két részből áll, 
egy medievisztikai és egy 19. századi műhelyből. A két műhely feladata a jelzett korszakokban 
társadalom- és művelődéstörténeti irányultságú írás-, könyv- és sajtótörténeti forráskutatás, mely-
nek eredményeit a kutatócsoport nemzetközi és hazai konferenciákon, katalógusokban, tanulmá-
nyokban s egy majdani kézikönyvben teszi közzé. 
• A kutatócsoport középkori, Fragmenta Codicum műhelyéhez köthetően 2007-ben megjelent 

az OSZK 1945 után szerzeményezett kódexeinek katalógusa: Mittelalterliche lateinische 
Handschriften der Széchényi-Nationalbibliothek (Cod. Lat 450–556), hrg. von András 
Vizkelety. Bp., Akadémiai Kiadó, 2007. (Fragmenta et codices in bibliothecis Hungariae 
VI). Sopronban bemutatásra került a soproni töredékek katalógusa (Mittelalterliche 
lateinische Handschriftenfragmente in Sopron. Hrg. von Edit Madas in Verbindung mit Ju-
dit Lauf, Gábor Sarbak, András Vizkelety. Bp., Akadémiai Kiadó, 2006. Fragmenta et 
codices in bibliothecis Hungariae V), az OSZK-ban pedig mindkét említett katalógus, ame-
lyek 2007-ben elnyerték az Akadémiai Kiadó nívódíját. 

• Res libraria Hungariae névvel a kutatócsoport 19. századi műhelye alapkutatási funkcióiból 
adódóan elsőrendű feladatának tekinti a könyv- és sajtótörténetre vonatkozó levéltári, kéz-
irattári dokumentációs anyag gyűjtését, a primer és szekunder irodalom feldolgozását, kiér-
tékelését, indokolt esetben speciális adattár létrehozását. Megkezdődött a forrásfeltárás Bu-
dapest Főváros Levéltárában. A BFL tanácsi iratanyagának mutatókönyveiből az 1850–
1873 közötti periódusra leválogatásra kerültek a könyv-, sajtó- és nyomdatörténetre vonat-
kozó dokumentumok (8 000 címszó). Elindult a dokumentumgyűjtés a Magyar Országos 
Levéltárban és az MTA kézirattárában. A Kereskedelmi- és Iparkamra 1854–1913 közötti 
általános irataira vonatkozó mutatókönyveiből 2 900 tétel került leválogatásra. 
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Az OSZK Különgyűjteményi és Tudományos Igazgatóságának munkatársai a tudományos közélet-
ben, a felsőoktatásban és a doktorképzésben egyaránt részt vesznek. A könyvtárban dolgozó tudo-
mányos kutatók (3 akadémiai doktor, 14 PhD vagy kandidátusi fokozattal rendelkező kutató, több 
doktorandus) javát az igazgatóság adja. 

4.11 Kiadványok, kiadványokhoz kapcsolódó munkák 
Az igazgatóságon dolgozó munkatársak szakértői munkájához 2007-ben is több kiadvány fűződik, 
melyekhez szerzőként, szerkesztőként, munkatársként kapcsolódtak, így: 
 
Libri de libris sorozat (közös kiadás az Osiris Kiadóval) 
• Kiss Domokos Dániel–Burda Zita (szerk.): Kodály a színpadon. 
Fragmenta et Codices in Bibliothecis Hungariae sorozat (közös kiadás az Akadémiai Kiadóval) 
• VI. – András Vízkelety: Mittelalterliche lateinesche Handschriften der Széchényi-

Nationalbibliothek 
Digitális Kincstár sorozat 
• Festetics-kódex – Magyar Benigna imádságoskönyve CD 
• 1956 Röplapok és plakátok DVD 
• Tabula Hungariae Lázár térképe és változatai CD 
Bibliográfiák 
• Régi Magyar Könyvtár III/XVIII. század II. kötet 
Alkalmi kiadványok 
• Rappai Zsuzsa (szerk.): Mátyás Graduálé (közös kiadás a Kossuth Kiadóval) 
• Zichy Mihály (szerk.): Száműzve, de le nem győzve – Kéthly Anna emigrációs levelezése (kö-

zös kiadás a Széphalom Könyvműhellyel) 
Egyéb elektronikus kiadványok 
• Plihál Katalin (szerk.): Kéziratos térképek az Országos Széchényi Könyvtár térképtárában CD 

(közös kiadás az Arcanum Kiadóval) 
 
A XIX–XX századi könyv és sajtótörténeti osztály aktívan részt vállalt Ferenczy Endréné: Magyar 
Nemzeti Bibliográfia. Időszaki kiadványok 1921–1944 című, 2008-ban megjelenő bibliográfiájának 
befejező munkálataiból. 

4.12 Zirc, Reguly Antal m űemlékkönyvtár 
A zirci könyvtárban 2007 folyamán a műemlék folyosó, az iroda helyiség és folyosó festési munká-
lataira volt lehetőség. A műemlékfolyosón a kiállítási installáció modernizációja is megtörtént. A 
könyvtár jelenleg 3 számítógéppel rendelkezik, melyet az OSZK egy A/3 lapszkennerrel támoga-
tott, s 2007 folyamán bevezetésre került az internet is. Az előző évekhez képest az éves látogatók 
száma látványosan gyarapodott. 
A számítógépes modernizációnak is köszönhető, hogy felgyorsult a régi könyvek számítógépes 
adatbázisának készítése, mellyel párhuzamosan a kötetek állapotát is ellenőrzik, kötésre vagy resta-
urálásra előkészítik. 
A 2007. évben a könyvtár részt vett a Múzeumok Éjszakája és a Kulturális Örökség Napjai rendez-
vénysorozatban, folyosóján pedig Ex libris-kiállítást, illetve Wilde-kiállítást szervezett. 

5 Informatikai Igazgatóság 

5.1 Integrált könyvtári rendszerrel kapcsolatos fel adatok 

• Oracle 10 telepítés, Oracle text karakterkezelés ellenőrzése 
• Elkészítettük az új OKTAT adatbázist  
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• Folyóiratlisták kihozása 
• A felhasználók kérésére számtalan beállítási módosítást végeztünk az Amicuson, illetve fejlesz-

tési igényeket továbbítottunk a szállító cégnek  
• Vezettük a Nektár Alkalmazói Tanácsot 
• Különféle listákat hoztunk ki az Amicusból: ki hány rekordot visz be havonta az Amicusba, 

folyóiratlista, kisnyomatványok listája stb. 
• Programokat készítettünk Amicus-beli adatok tömeges átalakítására a Térképtár és a törzsgyűj-

temény számára. 
• Kihoztuk a MOKKA számára a Könyvtártudományi Szakkönyvtár rekordjait 
• Előadást tartottunk az ADLUG konferencián 
• Új lelőhelyeket készítettünk az Amicusban. 
• Befejeződött az állományadatok átmozgatása, ezzel lehetőség nyílik a periodika modul beveze-

tésére 

5.2 LibriVision fejlesztések 

• LibriVision felületének jelentős átalakítása: cédulaformátum bevezetése, eszközsor átalakítása, 
teljes megjelenítés könyvtári szabványokhoz igazítása (központozás, sorrend), találatok letölté-
se cédulaformátumban, főmenü átalakítása, virtuális billentyűzet bevezetése. Ezek eredménye-
ként a felület összeszedettebb, szebb, logikusabb, könnyebben használható lett. 

• Új szolgáltatásokat vezettünk be a LibriVision-be a web2 jegyében. Az OpenUrl szolgáltatás 
utánanéz, hogy egy dokumentumnak van-e elektronikus formája a web-en, hogy kapható-e 
online áruházakban, hogy létezik-e fordítása. A kiadói adatok szolgáltatás megmutatja a magyar 
kiadók címadatait. Az RMNY szolgáltatás feloldja az RMNY-ben használatos rövidítéseket. 

5.3 OSZKDK fejlesztése 

• OSZKDK jogosultságok állítása webszerver szinten 
• Dedikált hálózati végponton OSZK-pont belépés készítése 
• Elkészítettük az OSZK-pont regisztrációs adatbázist 
• Módosítottuk az URN kiadást és feloldást a TEL-ben követett gyakorlat szerint 
• Elkészítettük az OSZKDK útmutatót 
• Továbbfejlesztettük az OSZKDK belső adminisztrációs felületét: az irányítási e-posta címeket 
már az OSZKDK adminisztrátor tudja megadni 
• Elkészült az OSZKDK új arculata 
• Megtörtént az OSZKDK-oktatás 
• Elkészült OSZKDK többes beadást vezérlő felülete 
• Megvalósítottuk a képekre való keresést az OSZKDK-ban 
• Az EOD dokumentumok kezelése elkészült az OSZKDK keretein belül 
• DRM rendszerekről tanulmány 
• Elkészítettük az OSZDK sikerlista funkcióját 
• Átírtuk az OSZKDK programját PHP5-re 

5.4 ISBN adatbázis fejlesztése 

• Elkészült az ISBN adatbázis 
• ISBN szám kiadói igénylése webes felületének elkészítése a majdan elkészítendő alkalmazás-
hoz. 
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5.5 WebMNB megújítása 
Elindult az új WebMNB-szolgáltatás 
Feltettük az összes webMNB-füzetet retrospektíve is az új webmnb szolgáltatás alá 
Összegyűjtöttük a további WebMNB fejlesztési igényeket 

5.6 OpenUrl feloldó készítése 
Megterveztük az OpenUrl feloldó arculatát 
Elkészítettük a MARCXML OpenUrl megfeleltetést és elkészítettük a konvertáló programot 
Élesben elindítottuk az OSZK linkszolgáltatást az OpenUrl feloldóra alapozva 
Elkészítettük az OpenUrl feloldó logok feldolgozását végző programokat 

5.7 OAI-PMH adattár továbbfejlesztése 

• Feltettük az OSZK honlapjára az OAI adattár-szerverünk leírását és elérhetőségeit 

• Továbbfejlesztettük az OAI adattár halmazképző algoritmusát 

5.8 Honlap fejlesztés 

• Képeket gyűjtöttünk a könyvtár épületéről. Ezeket elküdltük a TEL irodának is 

• Feltettük az OSZK nyitólapjára a TEL keresőablakot 

• Javítottuk a honlap RSS hírcsatornáját 

5.9 Helpdesk 

• Új arculatot kapott helpdesk szolgáltatásunk 

5.10 Google Scholar 
OpenUrl feloldó a GoogleScholar számára 
Rekordok kihozása a GoogleScholar számára, de még további fejlesztésekre van szükség az NPA 
rekordokban a kezdő és befejező évfolyamok megállapítása céljából. 

5.11 Egyéb fejlesztések 

• A Vizsla most már a LibriUrl szolgáltatást használva kapcsolódik a LibriVisionhöz 
• A Könyvtártudományi Szakkönyvtár számára fájlcserélő alkalmazást készítettünk 
• Elkészült egy karakterkonverziót végző Java alkalmazás, mely MARC8 karakterkészletről 

precombined utf-8 karakterkészletre konvertál 
• Nemzetközi oldalakon, az OSZK-ról szóló leírásokat aktualizáltuk: (pl: 

http://wiki.lib.uconn.edu/wiki/MetaBibCatsWiki kiegészítése NPA adatokkal) 
• Telepítettük a Bugzilla hibabejelentő és nyilvántartó alkalmazást 
• Elvégeztük az EOD projekt informatikai fejlesztéseit: listát készítettünk az EDO-ban rendelhető 

művekről az EOD magyar honlapja számára, megjelenítjük az EOD gombot a LibriVisionben a 
rendelhető műveknél, EOD bannert készítettünk a honlapra 

• Elkészítettük az Informatikai Osztály elektronikus szolgáltatásainak leírását az új ismeretter-
jesztő füzetbe 

• Bevettük az SVN szoftverfejlesztő eszközt 
• Átírtuk a könyvtárkód-kereső és -feloldó, a lelőhely információ, a LibriStat programokat PHP 

nyelvről Java nyelvre 
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• Segítséget nyújtottunk pályázatok elkészítésében (pl. E-Magyarország pont, Könyvtári portál 
pályázatokban segítség KSZK-nak). 

5.12 Részvétel az OSZK tervezési munkájában 

• Összeállítást készítettünk az OSZK-nak nemzetközi szervezetekben való részvételéről 
• Elkészítettük a 2007-es beszerzési tervet 
• Elkészítettük az OSZK cselekvési tervének informatika részét 
• Összegyűjtöttük az Informatikai osztályt érintő jogszabályokat 
• Elkészítettük a webaratást végzők nemzetközi szervezetének ismertető leírását. 

5.13 ISIS adatbázisok karbantartása 
Az ETO kiadáshoz elkészítettük az ETO konkordancia listát 
A Színháztörténeti Tár adatbázisát előkészítettük az Amicusba való bevitelre. 

5.14 FRBR analízis 
Elkészítettük az FRBR-ajánlások összevetését az OSZK gyakorlatával. Az összevetés eredményét 
átadtuk az illetékes osztályoknak. 

5.15 Részvétel az Európa Könyvtár (TEL) munkájában 
Részt vettünk a TEL munkájában. Képviseltük a könyvtárat a technikai és a kontakt munkacsoport-
ban, koordináltuk a szerkesztői munkacsoportbeli munkát 
Elkészítettük a TEL magyar nyelvű leírását. 

5.16 Üzemeltetési feladatok 

• OSZKAT-ot futtató szerveren Suse operációs rendszerről áttértünk a Debian operációs rend-
szerre 
• Elkészítettük az adatbázis szerver backup szerverét 
• Újrakonfiguráltuk a Gazdasági Igazgatóság hálózatát  
• Frissítettük a Gazdasági Igazgatóság utalásokat végző számítógépét 
• Rendbe raktuk a Gazdasági Igazgatóság Windows 2000 szerverét 
• Személyi számítógépek infrastruktúráját leíró dokumentáció 600gép doksi aktualizálás 
• Befejeződött a több éve tartó képernyőcsere akció: az összes 15”-es képernyő lecserélődött 17"-
ra 
• Elvégeztük a hálózati aktív eszközök operációs rendszerének mentését 
• Beüzemeltük a hálózati aktív eszközök teljesítmény-figyelését végző szoftvert 
• Új gépeket telepítettünk a zirci fiókkönyvtárban 
• Részt vettünk a Múzemumok éjszakája informatikai előkészítésében. 

5.17 Nagyteljesítmény ű háttértár üzemeltetése 

• A folyamatos problémák miatt vészmentés készült az NIIF szerverére 
• Megterveztük egy új tárolási rendszer architektúráját. 

5.18 Webcasting 
Közvetítettük a restaurálási konferenciát a webre. 
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5.19 MOKKA projekt 
Projektvezető (1) 
• tárgyalások az eCorvinával, az együttműködés és a munkamegosztás nyitott kérdése-
inek rendezésére, amely pénzügyi tekintetben eredményesen zárult  
• aktív részvétel a MOKKA Egyesület újjászervezésében, az új vezetőséggel szoros 
munkakapcsolat kialakítása. Tisztázódott az Egyesület és az OSZK közti munkamegosztás  
• közreműködés a feltöltések szervezésében, a hibakezelésben 
• a másik projektvezetővel és a rendszergazdával a fejlesztések előkészítése, tervezése 
• rendszeres tájékoztatás a minisztérium felé a munka előrehaladásáról és az akadá-
lyokról. 
• megbeszélések a leggyakrabban használt integrált rendszerek fejlesztőivel a lehetsé-
ges fejlesztési irányokról. 

Projektvezető (2) 
• fejlesztési koncepció tervezése 
• duplumszűrés új módszerének kialakítása 
• idexelések új rendszerének kialakítása. 

 
A rendszergazda közreműködésével 

• az új honlap beüzemelése 
• beérkező rekordok betöltés előtti ellenőrzése 
• adatbázis karbantartása, rendszerkarbantartás 
• Bugzilla kezelése. 

6 Könyvtári Intézet 
A korábbi évekhez hasonlóan a Könyvtári Intézet 2007. évi tevékenysége is a hármas irányultság 
jegyében zajlott, azaz az ágazati szakmapolitikai irányítás, a könyvtári rendszer (beleértve az egyes 
könyvtárakat és a könyvtárosokat), valamint a fenntartók, a partnerek, a társadalom igényeinek és 
elvárásainak megfelelően. A tartalmi kereteket a 2003–2007-es időszak magyar könyvtárügyi stra-
tégiája, valamint az OSZK és a Könyvtári Intézet 2005–2008-as stratégiai feladatai jelentették. 
 
Kiemelt feladataink voltak: 
• a 2003–2007-es könyvtári stratégiai időszak kulcsterületein elért eredmények összegezése – 

részben a KI közvetlen részvétele, részben az összegyűjtött információk alapján  
• közreműködés a 2008–2013 közötti időszak könyvtári stratégiai tervének előkészítésében 
• közreműködés a Portál-program projektjeinek kidolgozásában 
• közreműködés az Új Magyarország Fejlesztési Terv könyvtári operatív programjainak meg-

ismertetésében, a pályázati felkészítésben. 

6.1 Kutatás, elemzés, fejlesztés 
Fontos háttéranyagokat (szakirodalmi szemle, elemzés, összefoglalók) készítettünk a 2008–2013-as 
új könyvtári stratégiai tervhez a külföldi könyvtári stratégiákról, a hazai és a nemzetközi könyvtár-
ügy trendjeiről. Tevékenyen végigkísértük a 2008–2013-ra szóló új stratégia anyagának kialakítását 
és véglegesítését, lépésről lépésre közvetítettük a stratégia alakulására vonatkozó információkat. 
 
Szakirodalmi szemléket, nemzetközi kitekintéseket készítettünk többek között a TQM Minőségi 
díjakról, a felsőoktatási könyvtári normatívákról, a PLR helyzetéről és megoldásairól a nemzetközi 
könyvtárügyben. 
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Részt vettünk a „Könyvtáros életpálya vonzóbbá tétele” stratégiai munkabizottság munkájában. A 
beszámolási időszakban többek között elkészült az informatikus könyvtáros képzés könyvtári gya-
korlataira vonatkozó felmérés elemzése; megalakult az etikai bizottság és elkészítette működésének 
ügyrendjét; elindult az európai minősítési rendszer (CERTIDoc) megismertetése a könyvtáros tár-
sadalommal. A 2003–2007-es stratégiai időszak második felére (2005–2007) vonatkozóan össze-
geztük e stratégiai kulcsterület eredményeit.  
 
Külön összefoglaló tanulmányban jelentettük meg a könyvtárosok első hét éves továbbképzési cik-
lusának tapasztalatait (http://www.ki.oszk.hu/kf/e107_plugins/content/content.php?content.38). 
 
A könyvtárak rendszerszerű működésének vizsgálata kiterjedt az Országos Dokumentum-ellátási 
Rendszer könyvtárainak működésével kapcsolatos elemzésére. Vitára bocsátottuk az ODR munka-
bizottság számára az ODR lelőhely-adatbázis és a könyvtárközi szolgáltatások összefüggéseit 
elemző munkaanyagunkat. Főbb tanulságait a DEENK által szervezett szakmai (Ariel) továbbkép-
zésen, illetve a 2007. évi tatabányai ODR-konferencián is ismertettük. 
 
Ajánlást készítettünk a könyvtárközi dokumentum-szolgáltatás mutatóira (mérésére). Az ajánlás-
tervezetet a tatabányai ODR-konferencián fő vonalaiban ismertettük. 
 
Kidolgoztuk a határon túli könyvtárak hosszú távú fejlesztési koncepcióját, melynek egyik részfel-
adataként az OKM támogatásával megkezdtük az ODR kiterjesztését 12 határon túli könyvtárra, az 
elektronikus dokumentumküldő/fogadó szolgáltatás technikai és személyi feltételeinek kialakítása 
révén. 
 
A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működésének vizsgálatához KSZR problématérképet ké-
szítettünk. Az abban felsoroltak alapján folyamatosan figyeljük a KSZR működését, gyűjtjük az 
információkat és jelezzük a felmerülő problémákat. 
 
Elkészítettük a könyvtári szakfelügyelet működési tapasztalatainak elemzését a 2005-ös és 2006-os 
szakfelügyeleti jelentések alapján. 
 
A nem nyilvános könyvtárakról készített 2006. évi elemzés tanulságai alapján az egyes könyvtártí-
pusokra irányuló célvizsgálatokat folytattunk (múzeumi, honvédségi, BV könyvtárak stb.). 

 
Könyvtári teljesítménymutatókat dolgoztunk ki a statisztika alapján, amelyet az Intézet honlapján 
közzétettünk. Vitaanyagot készítettünk a hazai könyvtári normák kidolgozásához. A vitákra és to-
vábbi egyeztetésre 2008-ban kerülhet sor. 
 
A könyvtári minőségfejlesztés szolgálatában folytattuk kétirányú tevékenységünket: közreműköd-
tünk a „Könyvtári Minőségfejlesztés ’21” projekt koordinálásában, ugyanakkor tovább építettük 
belső minőségfejlesztő rendszerünket is. Használói és partnerségi elégedettségvizsgálatokat folytat-
tunk a Könyvtári Intézetben. 
Használói elégedettségmérést folytattunk le az OSZK-ban is. Részt vettünk az OSZK teljesítmény-
mutatóinak kidolgozásában. Összegeztük az OSZK jelenlegi és jövőbeli helyzetének és állapotának 
SWOT analízisét. 
 
A MOKKA-R számára felmérést készítettünk a magyarországi könyvtárakban fellelhető régi köny-
vek mennyiségéről. 
Könyvtár-szociográfiai kutatást folytattunk és kutatási jelentést készítettünk „A városi könyvtárak 
szerepváltozásai” címmel. Az anyag szakmai vitájára 2008 elején kerül sor. 
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Folytattuk az olvasási és kulturálódási szokások változásainak, trendjeinek feltárását a 2005-ös 
TÁRKI–ITTK adatfelvétel nyomán. Tanulmány készült a felekezeti hovatartozás és a kulturális 
javakkal való élés, a kulturális értékrend összefüggéseiről.  
 
A könyvtár és társadalom kapcsolatának vizsgálata ebben az évben is a cigányság kulturális integ-
rációját kívánta elősegíteni a „Híd-szerepek” című, NKA támogatással készült kötet szerkesztésé-
vel. 
 
A 2007-ben már kibontakozó olvasásfejlesztési programok számára készült el, illetve egészült ki a 
Gyermekirodalmi Adatbázis. Elkészítettük az „Olvass nekem!” című válogatott, annotált gyermek-
irodalmi bibliográfia folytatását több szempont szerinti keresést biztosító adatbázis formájában, 
amely az 1993-től 2005-ig megjelent szépirodalomból nyújt igényes válogatást korosztályok szerin-
ti csoportosításban. Az adatbázis nyilvánosan hozzáférhető a Könyvtári Intézet, a Magyar Olvasás-
társaság és az Egyszervolt honlapján. 
 
A kísérleti jelleggel megindult Könyvtári Minerva adatbázist bővítettük: folytattuk az adatgyűjtést 
az e-mail címmel nem rendelkező közkönyvtárak, illetve az iskolai könyvtárak körében. 

6.2 A könyvtárak mindennapi m űködését segít ő szolgáltatásaink  
2007 első negyedévében bevezettük az új, php-felületű intézeti honlapot; számos új felületű belső 
és külső hozzáférésű szolgáltatás honlapját programoztuk az új portálhoz igazodva. Tájékoztatást 
adtunk az új portál létrejöttének körülményeiről és működéséről (előadások, tréningek, tanulmá-
nyok), módszertani segítséget nyújtottunk a hasonló rendszert és honlapot működtetni szándékozó 
könyvtáraknak. 
 
Folyamatosan gondozzuk és közvetítjük az EBSCO tartalomszolgáltatást. A beszámolási időszak-
ban kiemelt figyelmet fordítottunk a városi könyvtárak körére: a használat ösztönzésére megfogal-
mazott e-mailt küldtünk minden érintett könyvtárnak, azóta folyamatosan érkeznek a regisztrációs 
kérelmek. Az EBSCO hivatalos oldalára rendszeresen továbbítottunk magyar, illetve magyar vo-
natkozású anyagokat. 
 
ODR információs oldalt működtettünk a KI honlapján, az információkat, dokumentumokat, adato-
kat folyamatosan frissítettük (a bibliográfiát, a statisztikai adatokat frissítettük, útmutatót tettünk 
közzé a postaköltség-térítés változásához, követtük a személyi változásokat). 
 
A hazai könyvtárak honlapjain fellelhető on-line bibliográfiákat és bibliográfiai adatbázisokat, hely-
ismereti adatbázisokat és bibliográfiákat számba vevő intézeti weboldalt rendszeres frissítettük, 
valamint bővítettük az egyéb kulturális közintézményekben (múzeumok, levéltárak stb.) készülő 
bibliográfiákkal, adatbázisokkal. 
 
Az átfogó szakmai faktografikus információs rendszer kialakításához kapcsolódóan elkezdtük a 
könyvtáros szakma személyi kataszterének (Könyvtáros ki-kicsoda) elkészítését. Az adatbázis ter-
vezése, definiálása megtörtént.  
 
Folyamatosan működött a Pályázati Figyelőnk, amely rendszeresen hírt adott az NFÜ honlapján 
megjelenő Európai Uniós pályázati lehetőségekről is. Az ÚMFT híreinek egyébként külön, kiemelt 
rovatot biztosítottunk honlapunkon. 
Működött és rendszeresen frissült a Könyvplusz, a Külföldi beszerzési források, a Tankönyvek és 
tankönyvkiadók web-oldala a Könyvtári Intézet honlapján, összegyűjtöttük a határon túli kiadók 
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adatait. Internetes felmérést indítottunk a gyarapítóknak szóló szolgáltatások használatáról. Az 
eredményt összegeztük.  
 
Működtettük a könyvtári fölöspéldány-jegyzékek közreadására létrehozott web-es szolgáltatást, 
2007-ben 199 fölöspéldány-jegyzéket adtunk közre. 
 
A könyvtárépítéssel és berendezéssel, a könyvtárak költöztetésével kapcsolatos információkat és az 
érvényben lévő könyvtárépítési szabványok jegyzékét folyamatosan frissítettük és bővítettük. Se-
gédletet készítettünk a könyvtárépítés vagy felújítás előtt álló könyvtárak vezetői számára, hogyan 
kell a folyamatot megtervezni és lépésről-lépésre lebonyolítani. 
 
A biztonságtechnikai, az árnyékolás-technikai, világítástechnikai, állományvédelmi (restaurálási) 
információszolgáltatást, továbbá az elektronikus (veszélyes) hulladék kezelésével és megsemmisí-
tésével foglalkozó cégek adatait folyamatosan bővítettük és frissítettük. 
 
Gondoztuk, frissítettük a Fogyatékkal élők eszközei című szolgáltatást. Könyvtárak fogyatékkal 
élőknek címmel a honlapon több szempont szerinti keresést nyújtó szolgáltatást indítottunk. 
 
A hungarológiai kézikönyvtári jegyzéket bővítettük a 2006-ban megjelent kiadványokkal. A jegy-
zéket összevetettük a Magyar Elektronikus Könyvtár állományával, a kapcsolódási pontokat megje-
löltük. 
 
Folyamatosan gondoztuk a Köztauruszt, tezaurusz-építést végeztünk, kapcsolatot tartottunk az e 
rendszert alkalmazó könyvtárakkal, koordináltuk a fejlesztéssel kapcsolatos feladatok végrehajtását. 
Tezaurusz-tanfolyamot és szakmai konzultációt (földrajzi nevek a tartalmi feltárásban) tartottunk az 
OSZK feldolgozó könyvtárosainak. 
 
Folyamatosan dolgoztunk a 2006-ban nyomtatásban megjelent ETO konkordanciajegyzékén, a rak-
tározási táblázatok módosítása érdekében 15 könyvtár által delegált munkabizottság tevékenységét 
koordináltuk. Módszertani segítséget nyújtottunk az új ETO konkordanciájának megoldásaihoz a 
könyvtári rendszerek használóinak (átjelzetelés, mutatózás stb.) 

6.3 Oktatásszervezési, oktatási tevékenység 
Az iskolarendszeren kívüli képzőhelyek közös műhelymunkájának folytatása érdekében kidolgoz-
tuk a segédkönyvtáros képzés szakmai és vizsgakövetelményeire vonatkozó rendelettervezet végle-
ges változatát, valamint a moduláris (könyvtáros asszisztens és segédkönyvtáros modulok) képzési 
programot és a modulzáró vizsgák anyagát, és a 2008 szeptemberében indítandó képzés bevezeté-
sének lehetséges módjait. 
 
Megjelenttettük nyomtatásban a könyvtári és információs területhez kapcsolódó kompetenciák út-
mutatója (CERTIDoc) magyar változatát és a Magyar Könyvtárosok Egyesületének „Versenyképes 
ország – versenyképes könyvtárossal” elnevezésű projektjéhez kapcsolódva, a francia ADBS képvi-
selőivel együttműködve, előadások és tréningek során népszerűsítve elindítottuk az útmutató szak-
mai körökben történő elfogadtatását. 
 
A Magyar Könyvtárosok Egyesületével együttműködve koordinációs szerepet vállaltunk a könyvtá-
rosok Információs Társadalmi Tanácsadó (eTanácsadó) képzésében, képzési helyszínként magunk 
is több tanfolyam keretében közel száz résztvevő képzését folytattuk le. 
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Összegyűjtöttük az utóbbi évtizedek könyvtáros képesítést adó okleveleit feltáró képzési kataszter 
adatbázisának alapanyagát. A feltárt szakirodalom ellentmondásai miatt megterveztük az adatok 
képzőhelyek által történő ellenőrzésének folyamatát. 
 
A módosított közalkalmazotti törvényből következő gyakornoki rendszer számára a könyvtári terü-
leten általánosan használható gyakornoki szabályzatot készítettünk. Az OKM Könyvtári osztályá-
nak felkérésére – a követő jogszabályok módosításából következően – a gyakornoki munka kiváltá-
sára 120 órás akkreditált továbbképzési programot nyújtottunk be akkreditációra, Könyvtári munka 
gyakorlati megközelítésben (gyakornoki követelmények) címmel. 
 
Részletes koncepciót dolgoztunk ki a határon túli könyvtárosképzés támogatására. Együttműködési 
szerződés keretében közös képzési tevékenységet folytattunk a Publika Magyar Könyvtári Körrel a 
határon túli könyvtárosok minél szélesebb körű bevonása érdekében. Ősszel akkreditált tanfolyamot 
(Alapfokú Internet-használati ismeretek) tartottunk Zentán, a Kapocs Könyvtári Csoport felkérésé-
re. 
 
Együttműködési szerződés keretében közös szakmai módszertani tevékenységet folytattunk a Fővá-
rosi Pedagógiai Intézettel az iskolai könyvtári területen, a könyvtárostanárok szakmai napjain elő-
adásokat, konzultációkat (ETO, raktározási táblázatok, képzési lehetőségek stb.) tartottunk. 
 
Közös képzési tevékenységet folytattunk a British Councillal: két alkalommal olvasásfejlesztési 
tréninget szerveztünk könyvtári menedzserek és könyvtárostanárok számára. 
 
Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala Magyar Bíróképző Akadémiával közösen, opera-
tív program keretében négymodulos, 120 órás akkreditált továbbképzést készítettünk elő a bírósági 
könyvtárosok számára. 
 
Újabb programokat nyújtottunk be akkreditációra az OKM Könyvtári Akkreditációs Szakbizottsá-
gához az alábbi témákban: 
Kommunikációs ismeretek könyvtárosoknak (tréning) 
Angol szaknyelvi tanfolyam könyvtárosok részére 
Szövegfeldolgozás XML alapokon I–II–III–IV. 
Tartalmi feltárás mesterséges nyelven alapuló eszköze: az ETO 
Tartalmi feltárás természetes nyelven alapuló eszközei 
A web 1.0-tól a web 2.0 felé a megváltozott internetes világban 
A könyvtáros mint felnőttoktató (andragógiai ismeretek könyvtáros-oktatóknak). 
 
Az év során 13 akkreditált tanfolyamot tartottunk összesen 204 résztvevővel. 2007 májusában befe-
jeztük az utolsó könyvtáros-asszisztens tanfolyamot 37 résztvevővel. 

6.4 Szakirodalmi információszolgáltatás 
Az OSZK-val szoros együttműködésben működtettük a KSZK olvasó- és tájékoztató szolgálatát. 
Tevékenységünk legfontosabb adatai: 1 400 érvényes regisztrációval rendelkező olvasó; a szemé-
lyes könyvtárhasználatok száma 2 224; ehhez még jelentős mennyiségű távhasználat (katalógus, 
MANCI adatbázis, honlap) is járult. A kölcsönzött dokumentumok száma 3 631 darab, a helyben 
használt dokumentumoké 4837 volt. Könyvtárközi kölcsönzés keretében 72 dokumentumot szolgál-
tattunk: 32 darabot eredetiben, 32-t nyomtatott másolatban, 8-at pedig elektronikus formában. Ol-
vasótermünk nyitva tartása 2007 áprilisától az OSZK-éhoz igazodva a 10 órától 20 óráig tartó idő-
szakra módosult. 
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A helyszíni, telefonos és elektronikus postai tájékoztatás mellett folyamatosan részt vettünk a 
LibInfo internetes tájékoztató szolgálatban (137 könyvtártudományi, könyvtárügyi, valamint 
könyv- és könyvtártörténeti témájú kérdés megválaszolása és irodalomkutatások összeállítása). 
 
A KSZK csatlakozott a MATARKA-konzorcium és az OSZK közötti e-dokumentumszolgáltatási 
megállapodáshoz, és elvállalta a könyvtártudományi folyóiratok cikkeinek szolgáltatását. 2007-re 
elkészült korábbi önálló tartalomjegyzék-szolgáltatásunkat beépítettük a MATARKA adatbázisába, 
ami a konzorciumi csatlakozással összefüggő retrospektív munkát jelentett.  
 
A kurrens időszaki kiadványok és a LISA adatbázis 2008. évre történő előfizetésére 4 323 536 Ft-ot 
fordítottunk. A KSZK állománya 431 könyvvel gyarapodott (vétel 38 db, ajándék/hagyaték 326 db, 
kötelespéldány 35 db, saját csere 17 db, a nemzetközi cseréből 15 db, összesen kb. 1 277 000 Ft 
értékben). A kurrens időszaki kiadványokból 198 cím összesen 237 évfolyama érkezett be. Az ál-
lományból összesen 130 kötetet töröltünk; 6 db fölöspéldány-jegyzéket készítettünk, a felajánlott 
kötetek kb. negyedére tartott igényt másik könyvtár. 
 
Tovább építettük az Európai Könyvtörténeti Gyűjtemény virtuális katalógusát, amely az OSZK 
törzsgyűjteményében, különgyűjteményeiben, a KSZK és azon belül az EKGY állományában lévő 
könyvtörténeti könyveket tárja fel. Az EKGY többnyelvű honlapjának fordításait gondoztuk, a 
linkgyűjteményt gyarapítottuk. 
 
Megkezdődött a 2007. évi magyar cikkek kurrens feldolgozása a HUMANUS (korábbi nevén 
HSZA) adatbázisban. A HUMANUS-ból való kiadvány- és bibliográfia-előállítás menetét kidol-
goztuk (az érintett kiadványok: MAKSZAB, a Magyar Könyvszemle éves bibliográfiája, Annual 
Bibliography of the History of Books and Libraries, a Könyvtári Figyelő referáló rovata). A gyűjtő-
körök elhatárolását, a munkafolyamatok leírását, valamint a programozó számára szóló munka-
anyagot tartalmazó dokumentum első változata elkészült. 
 
Folytatódott a Kárpát-medence magyar könyvtörténeti adatbázisának kiépítése, a retrospektíven 
feldolgozott anyag mennyisége időarányosan bővült, több mint 700 tétellel. 
 
2007-ben első ízben készítettük el A magyar nyomda-, könyv-, sajtó- és könyvtártörténet bibliográ-
fiáját a 2006. évben megjelent dokumentumokról a Magyar Könyvszemle című folyóirat számára. 
 
A Magyar Könyvtári Szakirodalom Bibliográfiájának 2007-ben elkészült a 2005/1–2. és 3–4. szá-
ma, és megkezdődött a 2006/1–2. és 3–4. szám korrektúrája. Ezek a számok és ezt követően a to-
vábbiak is – takarékossági és szakmai okokból egyaránt – a Könyvtári Intézet honlapján elektroni-
kus kiadványként jelennek meg, és bekerülnek az Elektronikus Periodika Archívumba is. 
 
Gondoztuk az intézeti honlapnak a KSZK-ra vonatkozó részét. A honlapon új szolgáltatást indítot-
tunk (KSZK ajánló címen, több ízben friss összeállításokat és híreket tettünk közzé). Használóink 
számára – nem rendszeresen megjelenő - elektronikus hírlevelet szerkesztettünk. 
 
Az év folyamán négy könyvtáros hallgatót fogadtunk szakmai gyakorlatra, különböző oktatási in-
tézményekből és évfolyamokról. Egy hallgatóval rendszeresen konzultáltunk, aki a KSZK-ról írta 
szakdolgozatát. 
 
2007 áprilisában használói elégedettségvizsgálatot végeztünk a KSZK-ban a minőségbiztosítási 
program részeként; az eredményeket és a következtetéseket összesítettük, a szükséges intézkedése-
ket megfogalmaztuk. A beszámolót a Könyvtári Intézet honlapján közreadtuk. 
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A használók csoportos képzésére hét alkalommal került sor, összesen 68 fő részvételével. Haszná-
ló-képzési tevékenységünket főként a felsőoktatási intézmények hallgatói körében fejtettük ki, az 
oktatókkal szoros együttműködésben. A munkát segítendő különböző nyomtatott és elektronikus 
segédleteket állítottunk össze és bocsátottunk használóink rendelkezésére. A KSZK szolgáltatásait 
különböző elektronikus hallgatói fórumokon népszerűsítettük. 
 
Új szolgáltatásként egyéni képzést és konzultációt indítottunk a KSZK és adatbázisai használatáról. 
Szintén újdonság, hogy az on-line katalógus használatához önálló tanulásra alkalmas gyakorló fel-
adatokat dolgoztunk ki; ezeket e-mailben küldjük el a használóknak. A Könyvtári Intézet tanfolya-
maihoz kapcsolódva könyvtárbemutatókat tartottunk és írásos propagandaanyagot készítettünk. 
 
Az OSZK kezdeményezéséhez csatlakozva a múzeumok éjszakáján immár harmadik alkalommal 
megszerveztük a könyvtári éjszakát a KSZK-ban (ezúttal Kódfejtők éjszakája címmel); a program 
több mint 700 látogatót vonzott. 
 
Elősegítettük a Könyvtári Intézet és az OSZK nemzetközi kapcsolatainak ápolását (levelezés, fordí-
tások, lektorálások, előadás tartása, referensz kérdések megválaszolása e-mailben). 
 
Két alkalommal képviseltük a Könyvtári Intézetet külföldön (2007. március, Párizs, CERTIDoc-
érkezlet; 2007. november, Varsó, a Goethe Institut rendezvénye). 
 
Több külföldi vendég számára bemutattuk a Könyvtári Intézet és a KSZK szolgáltatásait, továbbá a 
magyar könyvtárügyet. 

6.5 A Könyvtári Intézet kiadványai a beszámolási id őszakban: 

• Könyv, Könyvtár, Könyvtáros évi 12 szám (NKA támogatással)  
• Könyvtári Figyelő évi 4 szám (NKA támogatással) 
• MAKSZAB 2005/1–2, 2005/3–4, 2006/1–2, 2006/3–4;   
• Fodor Péter–Havas Katalin: Könyvtári protokoll (Továbbképzés felsőfokon sorozat) az 

NKA támogatásával 
• LIS Euroguide. Kompetenciák, tulajdonságok, minősítési szintek (EuroTéka sorozat). 
• Skaliczki Judit: Az első lépésektől a könyvtár stratégiai tervének elkészítéséig (A jó gyakor-

lat a könyvtári minőségirányítás bevezetéséhez című sorozat), az NKA támogatásával 
• Szilvássy Zoltánné: Az időszaki kiadványok – és egyéb folytatódó források – könyvtári ke-

zelése (Továbbképzés felsőfokon sorozat), az NKA támogatásával. 
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7 Mellékletek – Statisztikai táblázatok 2007 
 

7.1 Kötelespéldány Szolgálat 
 
Kötelespéldány-szolgálat statisztikai jelentése 2007  
     
Kötelespéldányként beérkezett dokumentumok számszerű adatai 

 
Dokumentumok típusok szerint Mű Példány   
Könyv soron indított kiadványok* 15 825 90 704   
Időszaki (új indulás) 774 -   
Csoportos anyag (tankönyv stb.) 4.777 28 638   
Bérmunka 1.187 4.156   
Zenemű, kotta 306 1.422   
Térkép 776 5.114   
Műszaki apró 6.738 45 428   
Telefonkönyv, menetrend 158 947   
Plakát 536 3.231   
Támogatott könyvek 73 388   
Külföldi könyvek** 197 415   
MC (magnókazetta) 48 142   
CD (zenei) 464 1.390   
Hangoskönyv 112 338   
VHS 2 2   
DVD, VVD 1.524 1.841   
Blue Ray Disc (BRD) 11 11   
Floppy 29 62   
Összes 33 537 184 229   
     
*A kötelespéldány-rendelet alapján egyes könyvekből (utánnyomás, kiadás-, kötés-, illetve nyelvi változat) csak 
3 példányt kell beszolgáltatni, ezért a példányszám kevesebb, mint a beérkezett művek hatszorosa. 
     
**Csak a Kötelespéldány Szolgálaton keresztül a Gyarapítási Osztály Külföldi Csoportjához érkezett kiadvány-
ok. 
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Reklamáció (beérkezett kiadványok alapján)    
  Reklamálások száma Beérkezett  
    Mű Pd  
Könyvek 643 3.171 18 347  
Könyvmellékletek 46 56 458  
Időszaki kiadványok 1.531 6091 27 820  
CD-ROM, DVD-ROM  38 221 741  
CD-ROM, DVD-ROM (peri) 3 9 45  
CD (zenei) 23 173 522  
Hangoskönyv 29 100 310  
MC 6 32 77  
VHS 0 0 0  
DVD, VVD 26 527 770  
Kisnyomtatvány 16 684 2521  
Térkép 6 73 422  
Összesen 2.367 11 137 52 033  
 Mű Példány   
Visszaküldött duplumok: 22 126   
Hibás példányok cseréje: 12 30   
     
Új kiadók, nyomdák, szerkesztőségek adatai 126 kiadó   
     
Egyéb adatok:     
Dokumentumtípusok szerint Mű Példány   
Könyv soron ind. CD-ROM 311 951   
Időszaki kiadványként in. CD-ROM 299 1175   

Egyéb aprónyomtatvány (meghívó, kártya-
naptár, levelezőlap, gyufacímke, gyászje-
lentés stb.)*** 26 láda   
     
***Az aprónyomtatványként beérkezett dokumentumok pontos darabszámát nem tudjuk megadni. 
     
     
Pályázati igazolások     
NKA, MKA, ORTT, M. Mozgókép Közal., Pedagógus-továbbképzési, Módszertani 
és Információs Központ – Tankönyv és Taneszköz Iroda, OKM 702  
     
     
Kötelespéldányok elosztásának AMICUS-ban való rögzítése    
Első bevitt köteles lajstromszám 01/07   
Utolsóként bevitt köteles lajstromszám**** 13700/07   
Rögzített rendelések száma 13 066   
Pótlás (régi tételek) kb. 1200   
     
****Az Amicus Köteles (B13) nézetében 2007. december 22-én rögzített utolsó rekordhoz tartozó lajstrom-
szám. 
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7.2 Kiadványazonosító számok 
ISBN 
 
Feldol-
gozott 
ISBN 

jan. febr. márc ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. össz. 

érvényes 1903 1.151 1.197 2.680 1.254 1.931 1.678 1.373 1.317 1.634 1.472 1.135 18.725 
törölt 126 65 75 108 55 88 53 71 59 68 39 42 849 
javított 43 33 42 70 53 49 43 56 31 44 28 31 523 
Hiba% 
(T+J)/össz. 

8,16
% 

7,85
% 

8,90
% 

6,23
% 

7,93
% 

6,62
% 

5,41
% 

8,47
% 

6,40% 6,41% 4,35% 6,04% 6,83% 

 
 
Kiutalt 
kiadói azon. 

jan. febr. márc ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. össz. 

2 jegyű 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 jegyű 0 1 0 1 1 1 4 6 1 4 0 1 20 
4 jegyű 7 9 4 16 6 9 9 8 12 13 10 7 110 
5 jegyű 41 32 43 25 28 22 20 22 36 26 21 15 331 
Összesen 48 42 47 42 35 32 33 36 49 43 31 23 461 
 
Kiutalt 
ISBN 

jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. össz. 

 1.355 1.444 1.357 1.226 1.287 1.227 1.193 1.563 1.239 1.507 1.505 888 15.791 
 
ISMN 
 
Feldol-
gozott 
ISMN: 

jan.–márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. össz. 

érvényes még nem 
volt ISMN 

51 0 61 0 0 68 46 8 0 5 

Törölt  0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 
Javított  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Hiba% 
((T+J)/össz
es) 

 - - 7,58% - - - - - - 2,09% 

 
Kiutalt kiadói azonosító: 1 db 7 jegyű 
 
Kiutalt 
ISMN: 

Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Össz. 

 1 0 1 7 0 0 22 1 0 0 1 6 39 
 
 
ISSN  
 
Feldolgozást előkészítő tevékenység 
 

OSZK állomány feldolgozásának előkészítése ISSN-szám adása/adatrögzítés előkészítése 

Kötelespéldány behasonlítá-
sa 

Periodikum Sorozat 

Egyeztetés (társosz-
tályokkal) 

Indítás – 
PFO feldol-
gozó soron 

Internet for-
rás megtekin-

tése 

CD belső 
adaforrások 
megtekintése 

Belső köl-
csönzés 

666 741 193 48 240 42 171 

1407 
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Feldolgozó tevékenység 
 

Adatrögzítés Adatkarbantartás 

Előzetes 
rekord 

Új rekord kiad-
vány alapján 

Új rekord Inter-
net forrás alap-

ján 

Előzetes rekord 
véglegesítése 

kiadvány alapján 

Módosított 
rekord 

Visszavont 
rekord 

506 83 366 559 
391 

589 925 
7 

980 932 

 
ISSN ügyintézés 
 

ISSN számok kiutalása 
ISSN számhasználat nyomon köve-

tése 

Előzetes kérésre 

Kötelespéldány 
vagy másképp beszerzett 
példány alapján, ill. utó-

lag, állomány alapján 

Kiadó értesítése 
helytelen, érvénytelen, hibás, hiány-

zó számokról 

Nemleges 
ISSN 

azonosítási 
minősítés 

Periodikum Sorozat Periodikum Sorozat Periodikum Sorozat 

290 106 341 203 

396 544 
75 153 

663 

940 228 

 
Tájékoztató munka 
 

 Telefon Fax 
Postai külde-

mény 
Elektronikus 

levél 
Ügyfélfoga-

dás 
Összesítve: 

Kérés/információ fogadása 1.142 56 71 1.535 2.833 

Információ/kérés továbbítá-
sa 

464 29 316 1.812 2.621 

Összesen: 1.606 85 387 3.347 

29 

5.454 

 
 

7.3 Gyűjteményfejlesztés 
 
Az állomány gyarapodása 2007-ben 
 
Könyvbeszerzés (a B-napló és Amicus alapján) Terv kötet Tény kötet Érték 
Retrospektív hiánypótlás és többespéldányok 1 000 1 826 4 931 647 Ft 
Külföldi beszerzés 2 000 1 899 21 848 072 Ft 
Kötelespéldányok és többespéldányok 28 000 31 630 69 942 984 Ft 
Összesen: 31 000 35 355 96 722 703 Ft 
 
A retrospektív többespéldányok és hiánypótlás megoszlása a beszerzés módja szerint (a B-napló alapján) 

 Kötet Értéke 
Vétel 1 15 000 Ft 
Csere 1 8 850 Ft 
Ajándék 105 245 500 Ft 
Állami juttatás 659 1 123 814 Ft 
Raktárrendezés 14 13 900 Ft 
Köteles 2 2 500 Ft 
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Összesen: 782 1 409 564 Ft 
 
Az Amicusban indított retrospektív könyvek megoszlása 

 Kötet Érték 
Vétel 2 3 380 Ft 
Csere 0 0 Ft 
Ajándék 775 2 444 738 Ft 
Állami juttatás 242 1 026 449 Ft 
Egyéb 25 47 516 Ft 
Saját előállítás 0 0 Ft 
Összesen: 1044 3 522 083 Ft 
 
Az Amicusban indított külföldi kurrens könyvek megoszlása  

 Kötet Érték 
Vétel 43 1 627 217 Ft 
Csere 462 2 246 709 Ft 
Ajándék 715 10 136 252 Ft 
Saját előállítás 0 0 Ft 
Egyéb 123 461 160 Ft 
Összesen: 1343 14 471 338 Ft 
Ebből elektronikus 3 db 
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Az Amicusban indított külföldi retrospektív könyvek megoszlása  

 Kötet Érték 
Vétel 13 152 352 Ft 
Csere 188 1 211 668 Ft 
Ajándék 355 6 012 714 Ft 
Összesen: 556 7 376 734 Ft 
Ebből elektronikus 2 db 
 
A kötelespéldányok és a hazai többes példányok megoszlása a beszerzés módja szerint (Amicus alapján) 

 kötet Érték 
Köteles 31 274 68 756 169 Ft 
Vétel 32 278 460 Ft 
Egyéb 55 140 580 Ft 
Ajándék 269 767 775 Ft 
Összesen: 31 630 69 942 984 Ft 
Ebből tankönyv, jegyzet: 1.238 mű, 1.239 kötet. 
Ebből elektronikus 991 kötet. 
Használati példányként 3 mű, 3 kötet került beszerzésre. 
 
Periodikumok beszerzése  Terv Tény Érték 
 évfolyam cím évfolyam  
Retrospektív hiánypótlás 500 331 1.306 3 077 070 Ft 
Kurrens kötelespéldány  
és többes példányok 

8.430 4.180 7.075 22 657 926 Ft 

Kurrens külföldi periodikum 1.200 429 709 15 107 760 Ft 
Összesen 10 130 4.940 9.090 40 842 756 Ft 
*Ebből új indulás volt 983 cím 
*Ebből elektronikus 69 cím, 836 db 
 
Periodikum-beszerzéshez kapcsolódó egyéb feladatok: 

- indítás az inkurrens futószalagon: 69 cím, 63 teljes évfolyam 
 
A különgyűjtemények gyarapodásának részletes áttekintése 
 Vétel Csere Ajándék Köteles-

példány 
Saját előál-

lítás Összesen 

RRT könyv 4  15   19 
Kézirat (db)   5.930   5.930 
Zenemű (db) 1 1 1.261 608  1.871 
Kartográfiai dokumentum 2  120 1.069  1.191 
Kisnyomtatvány 3 225 13 730 20 152  34 110 
Hanglemez, hangszalag, CD   4 23 1.184  1.211 
Kép, metszet (db) 60  3.208   3.268 
Fotó, xerox  69 *1.030  12 1.111 
Mikrofilm negatív (címl. egys)     44 44 
Mikrofilm pozitív (címl. egys)     789 789 
Videodokumentum   19 529 **34 215 34 763 
DVD    1.153 **6574 7.727 
Összesen: 70 299 25 336 24 695 41 634 92 034 
*Ebből 248 db a Jelenkori Fotóművészeti Gyűjtemény és Dok. Központ gyarapodása 
**A korábbi ORTT-letét ebben az évben állományba került. 
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Az állomány gyarapodásának részletezése a beszerzés módja szerint 

 
Könyv Időszaki kiad-

vány 
Különgyűjte-

mények 
Könyvtári egység ösz-

szesen 
Vétel 91 653 70 814 

Csere 651 408 299 1.358 

Ajándék 3.337 1.604 25 336 30 277 

Kötelespéldány 31 276 6 425 24 695 62 396 

Saját előállítás 0  41 534 41 534 

Összesen 35 355 9.090 92 034 136 479 

A táblázat adatai nem tartalmazzák a Könyvtári Intézet szakkönyvtárának és a műemlékkönyvtárnak a gyara-
podását, valamint a tartalékalapba helyezett és a használati példányokat. 
 
Az OSZK teljes állományának adatai 2007. év végén 

 Állomány 
2006. dec. 31. 

Gyarapodás 2007-
ben 

Fogyaték 
2007-ben 

Állomány 
2007. dec. 31. 

Könyv 2 601 247 35 374 1 002 2 635 619 
Időszaki kiadvány évf. 403 554 9.090 266 412 378 
Kézirat 1 068 425 5.930  1 074 355 
Zenemű 200 873 1.871  202 744 
Kartográfiai dokumentum 201 585 1.191  202 776 
Kisnyomtatvány 2 877 134 34 110  2 911 244 
Szabvány 47 476 0  47 476 
Szabadalmi leírás 1.521 0  1 521 
Kép, metszet 320 209 3 268  323 477 
Mikrofilm negatív (címl. egys.) 144 802 44  144 846 
Mikrofilm pozitív (címl. egys.) 346 067 789  346 856 
Oktató diafilm 13 828   13 828 
Hanglemez, CD, hangszalag 60 796 1.211  62 007 
Egyéb dok. (fotó, xerox) 78 467 1.111  79 578 
Video dokumentum 16 384 34 763  51 147 
DVD 2.123 7.727  9 850 
MEK 3.558 1.195  4 753 
Összesen: 8 388 049 137 674 1 268 8 524 455 
Az elektronikus dokumentumok a könyvek, illetve időszaki kiadványok adataiban szerepelnek. 
Szabványt, szabadalmi leírást a könyvtár az érvényes gyűjtőköri szabályzat értelmében nem gyűjt. 
 
 
A 2007. évi OSZK gyarapítási előirányzat felhasználása 
 Felhasznált elői-

rányzat 
Jóváhagyott 
előirányzat Maradvány Túlköltés 

OSZK gyűjtemény 8 864 209 Ft    
Műemlékkönyvtár 161 537 Ft    
Egyéb könyv és folyóirat (használati példányok) 721 622 Ft    
Nemzetközi csere 5 463 175 Ft    
Összesen: 15 210 543 Ft    
 
 
 
OSZK gyűjtemény részletezése 
Nagyállomány –könyv 2 669 542 Ft 
                        – időszaki kiadvány 6 137 549 Ft 
Kézirattár 0 Ft 
Régi nyomtatványok tára 0 Ft 
Zeneműtár 40 950 Ft 
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Színháztörténeti tár 0 Ft 
Térképtár 16 168 Ft 
Plakát és aprónyomtatványtár 0 Ft 
Jelenkori Fotógyűjtemény 0 Ft 
Videotár 0 Ft 
Összesen: 8 864 209 Ft 
 
 
2007. évi egyéb keretek felhasználása 
 Felhasznált Jóváhagyott Maradvány Túlköltés 
Corvina Alapítvány 5 988 990 Ft    
Corvina Alapítvány/ külföldi megjelenésű 
hungarikum 

141 778 Ft 5 000 000 Ft 4 858 222 Ft  

Összesen 6 130 768 Ft    
 
A Cédulasokszorosító részlegben végzett munka: 2007-ben 
 Cédulamásolat készítése: Könyvfeldolgozó Osztály, Periodika-feldolgozó Osztály, Különgyűjtemények, Olva-
só- és Tájékoztatószolgálat 
 Utánrendelés: minden cédulakatalógussal rendelkező osztály és tár részére 
 
Adatbevitel 2 260 címleírás 
Hagyományos információhordozó előállítása 10 219 db 
Információ szolgáltatás 1 394 tétel 
Javítás adatbázisban  678 tétel 
Alapnyilvántartás pótlás  160 db 
 
Nemzetközi kiadványcsere 
 
Partnerek 2006 2007 
Csere és fizető partnerek száma 406 378 
Összesen: 406 378 
 
 
Kiadványcsere céljaira rendelkezésre álló források Ezer Ft 
OSZK keretből kiadványcsere és fizető partnerek céljaira *7 039 eFt 
Fizető partnerek befizetései OSZK számlára 1 345 eFt 
Tényleges felhasználás 5 694 eFt 
A fenti forrásokból 127 db. könyvet vásároltunk 361 eFt 
520 féle időszaki kiadványt fizettünk elő 6 678 eFt 
Értéke összesen 7 039 eFt 

 
Folyóirat előfizetés Millió Ft 2006 Millió Ft 2007 
OSZK keretből    
              – cserepartnerek részére 3.40 6.16 
              – fizető partnerek részére 1.10 0.52 
Összesen: 4.50 6.68 

 
 

 A kiadványcsere forgalmi adatai 
Küldés Dokumentum Érték 
Cserepartnereknek 3 568 6 465 eFt 
Fizető partnereknek 125 269 eFt 
A kiküldött összesen 3 693 6 734 eFt 
 
Beérkezés külföldi cserepartnerektől  Dokumentum Érték 
Könyv és egyéb dokumentum 2 576 4 435 eFt 
periodikum (évfolyam) 369 5 942 eFt 
A beérkezett összesen 2 945 10 377 eFt 
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Kiküldés cserepartnereknek 2006 2007 
Könyvek 1 846 3 258 
Aprónyomtatványok 70 52 
Periodikumok  258 258 
Összesen: 2 174 3 568 
 
Beérkezés cserepartnerektől 2006 2007 
Könyvek 1 423 1 187 
Aprónyomtatványok 1 034 1 356 
Periodikumok 470 369 
CD-ROM, plakát, fotó, kézirat, xerox 48 33 
Összesen: 2 975 2 945 
*A 2007. és a 2008. évre a folyóiratokat a 2007. év januárjában, illetve 2007 novemberében és decemberében fizettük 
elő.  
**A kiküldött anyag nagyobbik része tankönyv volt, amit a Kárpát-medencei, elsősorban középfokú oktatási intézmé-
nyeknek küldtünk, illetve a Magyar Művelődéstörténeti Lexikon 2–6. kötete, amelyet pályázati pénzből fizettünk. 
 

7.4 Feldolgozás 
 
Könyvek és elektronikus dokumentumok bibliográfiai és katalóguscélú feldolgozása 
 
Kötelespéldányok feldolgozása a NEKTÁR adatbázisban Terv Tény 
Főanyag – kötelespéldányok és hazai kurrens anyag egyéb forrásból 
                      – leírás  

13.000 mű 
14.000 tétel 

16.069 mű 
16.934 tétel 

                      – osztályozás (ETO szerint és tárgyszavazás) (2. ftsz. – 
                                                       rekordmásolás kivételével) 

 14.177 mű 
14.955 tétel 

– ellenőrzés (márc. 26-tól lista alapján történik az 
                             ellenőrzés!) 

 autopszia alapján:  
            5.159 mű 
          5.412 tétel 
lista alapján: 
        11.764 tétel 

Új indulású sorozatok, címváltozások 400 tétel 381 tétel 
Részdokumentumok (analitikus leírások) 6.000 tétel 9.494 tétel 
Tankönyv-/jegyzet anyag 
          – leírás (jegyzeteknél tárgyi feltárás is!) 

2.000 mű 
2.500 tétel 

1.827 mű 
2.008 tétel 

 
Külföldi és régi magyar anyag feldolgozása a NEKTÁR adatbázisban Terv Tény 
Leírás 
Ellenőrzés lista alapján: 2.809 tétel 

3.000 mű 
3.500 tétel 

2.157 mű 
2.469 tétel 

Osztályozás (+ utólagos rögzítés: 2.311 tétel)  2.706 mű 
3.391 tétel 

Részdokumentumok (analitikus leírások)  992 tétel 
 
Összesen (1–2) 24.000 mű 

26.400 tétel 
30.920 mű 

31.897 tétel 
 
 
Adatbázisgondozás – retrospektív konverzió Tény 
Besorolási tétel készítése 3.557 tétel 

Besorolási tétel módosítása 303 tétel 

Besorolási adat módosítása 16.762 tétel 

Utalótétel készítése 2.992 tétel 

Indextételek törlése, tételek átvitele stb. 14.378 tétel 

Bibl. tétel módosítás, javítás 4.713 tétel 
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Bibl. tétel készítése – „rekon” (pótlás, online rekon) 3.212 tétel 

 
 
Periodikumok bibliográfiai és katalóguscélú feldolgozása 
 
Online feldolgozás: 
Új rekord készítése (kurrens) 1.140 db 
Új rekord készítése (P-s) 3.872 db 
Rekord-kapcsolat létrehozás 2.134 db 
Rekord-törlés 422 db 
Rekord-javítás 15.826 db 
Aktualizálás 6.282 db 
Tárgyszavazás (kurrens) 910 cím 
Tárgyszavazás (P-s) 1.884 cím 
MNB szerkesztés 1.050 db 
Indítási lista készítés 296 óra 
Állományrögzítés 8.950 db 
 
Kollacionálás: 
Kurrens kollacionálás 8.826 raktári egység 
Inkurrens pótlás 5.376 raktári egység 
Behasonlítás 582 cím 
Állomány hasonlítás 676 raktári egység 
Raktárnak átadott 14.202 raktári egység 
Kötet javítás 200 raktári egység 
Cédula előrendezés, beosztás 9.574 db 
Indítási listák 21 óra 
Raktári anyag átadás/átvétel 70 óra 
 
Nemzeti Periodika Adatbázis:  
Új rekord rögzítése  (ebből retrospektív: 431) 1.773 db 
Bibliográfiai javítás 3.206 db 
Rekordtörlés 201 db 
Kapcsolat létrehozása 924 db 
Közreadói névutaló létrehozása 319 db 
Index javítás, törlés, átvitel (közreadó, cím) 2.119 sor 
Előkészítő munkák, behasonlítás 1.495 óra 
Tárgyszavazás 1.759 cím 
Állományrögzítés 28.137 db 
Állományjavítás 5.569 db 
Állománytörlés 2.588 db 
Könyvtáradatok aktualizálása az Ügyfélkarbantartásban 
(63 óra) 

200 kód 

Új (ODR, NPA-ba nem jelentő) könyvtárkódok admi-
nisztrálása 

102 kód 

Tájékoztatás: (ebből e-mail: 12) 154 cím 
ÁV-lista/könyvtáradatlap kiküldés (346 lista e-mailben, 
14 db postán), nyilvántartás Excelben 

178 óra 
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7.5 Hálózati elektronikus dokumentumok 
 
Magyar Elektronikus Könyvtár 
 
Gyarapodás 
2007. évi gyarapodás ajándékozás (önkéntes felajánlás útján):  
1.167 tétel – 5.835.000 Ft értékben 
 
2006. december 31-i állomány 4.331 db dokumentum 
2007. december 31-i állomány 5.498 db dokumentum 
 
Látogatók száma 2007-ben: 
MEK 2.0 központi szerver: 16.651.520 fő 
(Közelítő adat a központi Web-szerver statisztikái alapján, fél órán belül egy számítógépről érke-
zett, feltehetően emberi felhasználóink száma. A tényleges felhasználás ennél jóval nagyobb lehet, 
az intézményi ideiglenes tárolók, proxy szerverek miatt.) 

 

Elektronikus Periodika Adatbázis és Archívum 

Gyarapodás 

2007. évi gyarapítás: 
• Archivált folyóiratok: 28 cím, 324 folyóiratév, 2.771 füzet 
• A teljes katalógusban: 263 cím 

2007. december 31-i állomány 1.271 cím 
Archivált folyóiratok száma: 164 cím 
Archivált füzetek száma: 10.289 db 

Látogatók száma 2007-ben: 

EPA 3 711 091 fő 
 
A Digitális gyűjteményi munkacsoport gyarapítása 
 
Kép: 128.086 db 
Digitális raktári egység: 2.051 
2007. december 31-i állomány: 355.843 
Digitális raktári egység: 6.359 
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7.6 Beiratkozási statisztika  

 
 Beiratkozók 

Dátum A B Diák Őssz. 
Fő 

Össz. Ft Féléves Éves Díj- 
mentes 

2007 1.340 2.434 3.580 7.354 15.321.000 4176 3178 1.505 
Látogatójegyesek 

A B Diák Össz. 
Fő 

Össz. Ft Díjmentes 

202 2.018 1.834 4.054 1.990.600 492 
 Mindösszesen 

Előkészítés 
Db x 100Ft 

Fő Ft 
Beir.+Látogatójegy 

+Előkészítés 

Díj- 
mentes 

387 38.700 1.1408 17.350.300 1.997 
 
 
A könyvtárba éves kártyával belép ők száma  

 
Dátum A B C D VIP Összesen 
Január 8.528 5.379 2.924 6.199 504 23.534 
Február 7.918 4.964 1.599 3.522 514 18.517 
Március 7.130 4.673 1.606 4.550 473 18.432 

1. negyedév 23.576 15.016 6129 14.271 1491 60.483 
Április 7.530 4.506 1.924 4.098 485 18.543 
Május 7.496 4.829 2.597 4.934 532 20.388 
Június 7.673 4.531 2.603 4.747 544 30.098 

2. negyedév 22.699 13.866 7124 13.779 1561 59.029 
I. Félév 46.275 28.882 13.253 28.050 3052 119.512 
Július 4.560 2.534 675 1.473 211 9.453 

Augusztus 2.861 1.438 596 785 192 5.872 
Szeptember 8.517 4.813 1.315 3.719 509 18.873 
3. negyedév 15.938 8.785 2.586 5.977 912 34.198 

Október 10.977 6.281 2.232 6.695 630 26.815 
November 10.135 5.626 2.440 6.568 424 25.193 
December 6.992 4.305 2.132 5.234 272 18.935 

4. negyedév 28.l04 16.212 6.804 18.497 1.326 70.943 
II. Félév 44.042 24.997 9.390 24.474 2.238 105.141 

2007. 90.317 53.879 22.643 52.524 5.290 224.653 
 



Az Országos Széchényi Könyvtár szakmai beszámolója a 2007. évről 
 

 46 

Olvasói forgalom 
 

Dátum Éves kártyával belépők Napijegyet váltók Összesen 
Január 23.534 914 24.448 
Február 18.517 854 19.371 
Március 18.432 1.125 19.557 

1. negyedév 60.483 2.893 63.376 
Április 18.543 173 18.713 
Május 20.388 138 20.526 
Június 20.098 125 20.223 

2. negyedév 59.029 436 59.465 
I. Félév 119.512 3.329 122.841 
Július 9.453 92 9.545 

Augusztus 5.872 66 5.938 
Szeptember 18.873 153 19.026 
3. negyedév 34.198 311 34.509 

Október 26.815 192 27.007 
November 25.193 140 25.333 
December 18.935 82 19.017 

4. negyedév 70.943 414 71.357 
II. Félév 105.141 725 105.866 

2007. 224.653 4.054 228.707 
 
Nyitvatartási napok száma: 220 
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7.7 Dokumentumforgalmazás – Könyvek: 
 

Dátum Libinfo A B C D Félre-
tétel Összes Nemleges Hiány Összes nem-

leges 
Január 204 4.180 1.144 865 2.621 2.507 11.521 61 14 74 
Február 215 2.888 1.158 1.015 2.658 1.587 9521 54 18 75 
Március 198 3.398 1.055 948 2.634 1.973 10.206 78 21 99 

1. negyedév 617 10.466 3.357 2.828 7.913 6.067 31.248 193 53 246 
Április 119 2.946 783 741 2.422 3.443 10.454 87 19 106 
Május 121 3.804 916 628 1.931 3.245 10.645 83 26 109 
Június 148 2.984 858 742 2.737 3.833 11302 97 29 126 

2. negyedév 388 9.734 2.557 2.111 7090 10.521 32.401 267 74 341 
1. Félév 1005 20.200 5.914 4.939 15.003 16.588 63.649 460 127 587 
Július 15 1.829 755 490 1.892 1.760 6.741 50 23 73 

Augusztus 57 1.125 399 317 715 713 3.326 37 16 53 
Szeptember 65 2.552 849 513 1.314 2.237 7.530 85 32 117 
3. negyedév 137 5.506 2.003 1.320 3.921 4.710 17.597 172 71 243 

Október 279 3.151 1.015 892 2.645 1.893 9.875 52 29 81 
November 145 2.416 758 617 2.155 2.190 8.281 50 39 89 
December 138 2.678 786 757 2.362 2.097 8.818 61 25 86 

4. negyedév 562 8.245 2.559 2.266 7.162 6.180 26.974 163 93 256 
II. Félév 699 13.751 4.562 3.586 11.083 10.890 44.571 335 164 499 

           
2007 1.704 33.951 10.476 8.525 26.086 27.478 108.220 795 291 1086 
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7.8 Dokumentumforgalmazás – Id őszaki kiadványok: 
Olvasók 

Hónap  A B C D Összesen 

Január 446 186 102 169 903 

Február 390 173 89 175 827 

Március 390 201 109 237 937 

Április 338 110 88 178 714 

Május 295 134 76 151 656 

Június 328 93 44 132 597 

Júl.-Szept. 405 124 68 137 734 

Szeptember 285 145 61 81 572 

Október 383 147 96 218 844 

November 302 134 94 133 663 

December 205 101 69 100 475 

Összesen: 3.767 1.548 896 1.711 7.922 
 

 Kérések száma  

  A B C D Összesen Nemleges  

Január 948 394 194 241 1.777 105  

Február 944 333 159 261 1.697 107  

Március 1.100 435 201 366 2.102 118  

Április 839 200 163 311 1.513 80  

Május 785 246 118 271 1.420 91  

Június 996 177 88 251 1.512 68  

Júl.-Aug. 996 236 105 238 1.575 61  

Szeptember 660 247 108 153 1.110 48  

Október 973 307 180 370 1.830 78  

November 1.040 242 156 238 1.569 64  

December 624 182 113 168 1.077 42  

Összesen: 9905 2.999 1.585 2.868 17.182 862  

 Forgalom Ebből MATARKA 

 A B C D Összesen Kérések 
száma Forgalom 

Január 3.984 2.290 954 816 8.044 0 0 

Február 4.136 3.574 1.510 1.925 11.145 0 0 

Március 3.907 4.090 1.188 1.529 10.714 0 0 

Április 3.832 1.329 678 1.158 6.997 143 656 

Május 2.727 2.302 1.013 954 6.996 90 392 

Június 3.967 2.745 377 967 8.056 51 261 

Júl.-Aug. 4.408 1.681 933 1.524 8.546 152 755 

Szeptember 3.354 3.195 1.151 1.044 8.744 137 472 

Október 4.228 3.574 1.463 1.721 10.986 223 928 

November 4.272 2.645 795 1.095 8.807 330 1.381 

December 2.447 1.401 535 899 5.282 88 266 

Összesen: 41.262 28.826 10.597 13.632 94.317 1.214 5.111 
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7.9 A Bels ő kölcsönzés forgalma 
 
  Könyv Hírlap  

DÁTUM Intézmény Szolgálati Magán Összes Szolgálati Magán Összes Nemleges 
Január 41 942 169 1.111 574 235 809 41 
Február 45 765 188 953 783 48 831 35 
Március 88 981 235 1.216 562 104 666 44 

1.negyedév 174 2688 592 3.280 1.919 387 2.306 120 
Április 22 1.772 188 1.960 733 7 740 32 
Május 29 1.470 193 1.663 854 3 857 12 
Június 34 1.204 154 1.358 1.150 50 1.200 25 

2.negyedév 85 4.446 535 4.981 2.737 60 2.797 69 
I. FÉLÉV 259 7.134 1.127 8.261 4.656 447 5.103 189 

Július 23 555 72 627 664 85 749 23 
Augusztus 9 544 131 675 186 57 243 45 

Szept. 29 877 275 1.152 429 186 615 32 
3.negyedév 61 1.976 478 2.454 1.279 328 1.607 100 
Október 195 1.174 276 1.450 897 42 939 16 

November 148 870 242 1.112 790 21 811 18 
December 0 687 126 813 582 54 636 11 

4. negyedév 343 2.731 644 3.375 2.269 117 2.386 45 
II. Félév 404 4.707 1.122 5.829 3.548 445 3.993 145 

2007 663 11.841 2.249 14.090 8.204 892 9.096 234 
 

7.10 Olvasótermek statisztikai adatai 
Gyarapítás 
Jelölés szabadpolcra:  970 db mű, 1 050 példány 
Beérkezett kötetek:  422 db 
 
Nyári kihelyezés olvasótermek szerint  
Irodalmi olvasó:  211 db 
Tájékoztató segédkönyvtár:  57 db 
Történeti olvasó:  249 db 
 
Selejtezés 
Általános olvasó: 34 db 
Irodalmi olvasó:  41 db 
Tájékoztató segédkönyvtár:  100 db 
Történeti olvasó:  38 db 
Amicus bevitel 
Általános olvasó:  1 519 db 
Irodalmi olvasó: 1 237 db 
Tájékoztató segédkönyvtár:  980 db 
Történeti olvasó:  1 684 db 

7.11 Tájékoztatás statisztikai adatai 
Beérkezett akták száma (ablakos): 201 db 
Inform-os akták száma: 645 db 
Skype forgalom: 20-30 felhasználó/év 
Tájékoztatási esetszám (telefon, személyes) ~ 27.000 db. 



Az Országos Széchényi Könyvtár szakmai beszámolója a 2007. évről 
 

 50 

7.12  Reprográfiai Szolgálat  
OPM 

Hónap fekete-fehér  
nyomtatás 

színes  
nyomtatás Floppy CD Digitalizálás 

Január 963 2 8 57 592 

Február 996 2 22 70 2.015 

Március 1.117 60 6 63 3.125 

Április 1.095 4 3 64 1.807 

Május 901 3 9 58 1.692 

Június 1.967 1 9 45 1.447 

Július 511 2 4 48 1.235 

Augusztus 407 0 2 17 223 

Szeptember 579 10 6 42 1.384 

Október 1.478 0 5 53 1.548 

November 1.241 0 5 48 1.524 

December 1.066 0 3 54 1.620 

Évi összes 12.321 oldal 84 oldal 82 db 619 db 18.212 felvétel 

 

Összesen: 44.829 oldal = 29.348 felvétel  

Részdokumentumok: 5.380 felvétel 

Összes bevétel: 1.886.380 Ft 
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7.13 Kötészet teljesítményadatai 

 2006. évi 
tényszámok 

2007. évi 
tényszámok 

Munkaid őkeret / óra 20.948 18.102 
   

Állományi kötések 

− könyv / kötet 1 384 1 358 
− hírlap / kötet 631 918 
− folyóirat / kötet 1 294 1 334 
− kotta / kötet 6 0 
− atlasz / kötet 7 0 
− napló / kötet 72 43 
− születésnapi különszám 79 614 
− szakdolgozat 7 9 

Kötésen belüli munkák 

− előkészítés digitalizálásra / kötet 0 49 
− laminálás / lap 230 0 
− kasírozás (laminálás helyett) / lap 0 725 
− kötésjavítás / kötet 3 176 154 
− tisztítás / kötet  85 
− papíröntés / lap 1 482 529 
− restaurálás / kötet 70 212 
− savtalanítás / lap 7 384 3 320 

Állományi kötési típusok szerint elkészült 

− egészbőr / kötet 8 16 
− egészvászon / kötet 1 471 1 448 
− félbőr / kötet 51 84 
− félvászon / kötet 1 802 2 247 
− papírkötés / kötet 60 171 
− pergamen / kötet 2 0 
− bársony / kötet 0 6 
− aranyozás (kézi) / kötet 2 017 2 970 

 
− doboz, tok, prespán dobozolás / db 466 462 
− hullámkarton dobozolás / db 976 368 
− kasírozás / db 1 824  
− pallium / db 8 156  
− paszpartu / db 84 16 
− tékakészítés / db 6 481 6 881 
− tékázás / db 4 502 5 150 
− biztonsági mágnesjelzőcsíkok betétele / db 16 000 2 200 
− mappa / db 57 247 
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2007. évi munkaóra összesítő igazgatóságonkénti bontásban 
 

Igazgatóság 2006. évi 
tényszám / óra 

2007. évi 
tervszám / óra 

2007. évi 
tényszám / óra 

Tájékoztatási Igazgatóság 16 858 15 000 12 293 
Gyűjteményfejlesztési és Feldolgozási 
Igazgatóság 

545 340 151 

Könyvtári Intézet 
(KI, KSZK, EKGY) 

716 850 975 

Tudományos és Különgyűjteményi 
Igazgatóság 

1 677 1 420 1 637 

Egyéb (hivatali, kiállítások stb.) 983 2 430 1 729 
Adminisztráció   1 317 
Összesen 20 948 20 040 18 102 
 
Szolgáltatás keretében elkészült 
 

 2007. 09. 01-tól 2007. 
12. 31-ig Bevétel 2007. év Bevétel 

Születésnapi 
különszám 

79 kötet 489 800 614 kötet 3 806 800  

Szakdolgozat 7 kötet 22 400 9 kötet 27 900 
Összesen 86 kötet 512 200 623 kötet 3 834 700 

 



Az Országos Széchényi Könyvtár szakmai beszámolója a 2007. évről 

 53 

7.14 A Raktári osztály 2007. évi tevékenységének st atisztikai adatai 
 

A törzsgyűjtemény raktári gyarapodása 2007 2006 

    

 könyv 35 609 38 874 

 időszaki kiadvány 8 845 8 761 

    

A törzsgyűjtemény forgalmazási adatai 

    

olvasószolg. forgalom   126 353 145 722 

egyéb forgalom: rezerv raktár 840 1 114 

 kollacionálás: kurrens katalog. 8 826 6 928 

  inkurrens katalog. 5 376 2 148 

     

    

Köttetési adatok 

    

 köttetés: könyv 219 129 

  folyóirat 1 079 797 

  hírlap 870 535 

 tékába helyezés 6 829 4 496 

 hullámkarton dobozba helyezés 349 978 

 prespán dobozba helyezés 200 85 

 gyors javítás 568 2 218 

 tasak, doboz készítés 300 1 571 

 raktári napló készítés 41 55 
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7.15 A Mikrofilm és digitalizáló osztály 2007. évi teljesítménymutatók: 
 

Dokumentumok 2006 tény 2007 terv 2007 tény Változás % 

Állományvédelem 

Negatív mikrofilm 502.103 500.000 103.673 -80,6 

Pozitív mikrofilm 490.000 600.000 791.930 61,6 

Digitalizálás 

Mikrofilmr ől   25.545  

OZA másolat 150 tek. 110 tek. 116 tek -7,7 

Feldolgozás 538.515 . 500.000. 515.859 -5 

Szolgáltatás 

Negatív mf. 27.506  10.426 -38 

Pozitív mf. 8.168  10.200 24 

Ff. xerox másolat 309.191  221.838 -26 

Színes xeroxm. 3.436  4.857 14 

Canon másolat 105.868  126.795 19 

Digitalizálás mf-ről 20.267  18.565 -9.8 

Digitalizálás eredetiről 12.092  12.324 19.1 

Digitális felvétel 10.136  12.869 12.6 

Nyomtatások - 26.381  20.140 -7.63 

Mikrofilmes Olvasószolgálat 

Olvasók száma 9.635  7.495 -23 

Tekercsek száma 59.961  51.954 -14 

Tájékoztatás 8.003  3.643 -55 

Digitalizálás 16.492  14.190 -14 

 
Olvasószolgálati bevételek összesen: 18.888.693 Ft 
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7.16 EDSZ Gyűjteményi- és olvasószolgálati statisztika 
 

Gyűjteményi számok 

Gyarapodás 2.500 db. 

Nyilvántartásba vétel 2.500 db. 

Raktári elhelyezés és annak előké-
szítése (címkenyomtatás, felcímké-
zés, raktárban való elhelyezés, 
raktári munkák) 

2.500 db. 

Polcépítés/raktárhelyiség kialakítá-
sa 

~120 polcfolyóméter 

Adatmentés/ más típusú adathordo-
zóra mentés 

100 GByte 

Adatbázisok/rekordszám 

Gyászjelentések adatbázisa 77.609 rekord 

Mikrofilmek adatbázisa 84.627 rekord 

Digitalizálási tevékenység 

Borítók digitalizálása ~1.600 oldal 

Digitalizálás látássérültek számára ~ 800 oldal 

Dokumentum-szolgáltatás 

Videótári anyag 650 db. 

CD-hálózat (dolgozói és Multimé-
dia Olvasó) 

13.800 látogatás 

Cd-hálózat (OPM) 22.300 látogatás 

Olvasótermi és dolgozói CD-
használat (offline) 

1900 db. 

Látogatottság 

Látogatók száma ~ 10.000 látogató 

Olvasótermi tájékoztatás ~ 4.000 alkalom 

Telefonos tájékoztatás ~ 1.000 alkalom 
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7.17 A Különgy űjteményi és Tudományos Igazgatóság statisztikái 
 
Másolatok 

Másolatok 
Kézirattár 3.039 
Kisnyomtatványtár  
RNYT 478 

Színháztörténeti tár 2.246 
Térképtár 462 
Zeneműtár 3.000 

Zirci Műemlékkönyvtár  
 
Dokumentum feltárás 

2006. év 2007. év 

dokumentum feltárás katalógusszerkesztés 

T.I.T. 
310 (VHS) 
265 (DVD) 3.617 3.617 

Kézirattár 12.255 12.500 383 

Térképtár 6.016 4.266 
3.825 

(kat.rekonstrukció) 

RNYT 1.629 475 1.123 

Színháztörténeti tár 2.401 1.760 1.296 

Zeneműtár 2.776 1.867 2.583 

Kisnyomtatvány-tár 20.932 21.537 5.172 

Fénykép- és Fotómű-
vészeti Tár 

402 248 248 

Zirci M űemlékkönyv-
tár 

25.354 1.235 2.470 

 
Olvasó- és dokumentumforgalom 
 

  Dokumentumforgalom 

2006. év 2007. év 2006. év 2007. év 

T.I.T. 87 1.250 475  

Kézirattár 2.000 1.909 147.000 117.000 

Térképtár 1.047 1.128 22.871 16.971 

RNYT 1.036 1.036 5.813 3.600 

Színháztörténeti tár 681 774 52.450 60.090 

Zeneműtár 861 711 80.000 4.200 

Kisnyomtatvány-tár 1.293 1.029 400.000 370.000 

Fénykép- és  
Fotóművészeti Tár  280 

118 cím 
1.842 egység 

49 cím 
899 egység 

Zirci M űemlékkönyv-
tár 

19.204 látogató 
158 kutató 

16.017 látogató 
52 kutató 

1.519 264 

 


