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ELOSZO 

Másfél évszázaddal ezelőtt, 1826. március 17-én adományozta Teleki József 
30 000 kötetes családi könyvtárát a Magyar Tudós Társaságnak. Ezzel megalapí-
tot ta az Akadémia első tudományos intézményét, alig félévvel azután, hogy 
Széchenyi István felajánlása a megvalósulás felé lendítette a Tudós Társaság tervét, 
amire hazai gondolkodók már az előző évszázadban is törekedtek. 

Teleki, korának e neves történésze, majd az Akadémia első elnöke arra szánta 
az új könyvtárat, „hogy a nemzeti nyelv előmozdítására és ezáltal a tudományok 
művelésére szervezendő Tudós Társaság a maga feladatának a rábízottakban óhaj-
to t t eredménnyel meg bíijon felelni..." 

Ha a kezdeti lendület — amelynek folytán hamarabb ju to t t az Akadémia első s 
máig is nagy jelentőségű tudományos intézményéhez, mint működésének királyi 
jóváhagyásához — nem is folytatódott töretlenül, az Akadémia Könyvtára mégis 
idővel tovább gyarapodott , s csakhamar országos jelentőségre tett szert. Tudomá-
nyos kapcsolatait mihamar kiteijesztette az ország határain túl is, s nem hiányzott 
a külföld általi megbecsülés sem. 

Az Akadémiai Könyvtár fejlődése a második világháború befejeztével, az ország 
felszabadulása után vett nagy lendületet, annak a fontos szerepnek következtében, 
amelyhez a tudomány a szocialista társadalom építésében ju tot t . Ebben az idő-
szakban - 25 évvel ezelőtt — állt össze a Könyvtár nagy tekintélyű Keleti Gyűjte-
ménye is. 

A felszabadulás óta eltelt három évtizedben a hazai tudományos élet nagy fejlő-
désével együtt a Könyvtár is lényegesen kiterebélyesedett, a hazai tudományos 
élet egyik fontos bázisává lett. A történeti múlt tisztelete, a haladó hagyományok 
ápolása mellett fő törekvése a mai kutatás és közélet szolgálata korszerű könyvtári 
eszközökkel, valamint rugalmas szervezettel, a többi nagy könyvtárral ésszerű 
munkamegosztásban, velük együttműködésben. 

Napjaink kutató tevékenységének mind bonyolultabb információs igénye és a 
szakirodalom rohamos terebélyesedése indokolttá tette, hogy az akadémiai kuta-
tóintézetek szakkönyvtárai szervezetileg bizonyos mértékig az Akadémiai Könyv-
tárhoz csatoltassanak. Ezáltal több mint két és fél millió könyvtári egységet tartal-
mazó szakirodalmi bázis áll a kutatók rendelkezésére, amelyben a Könyvtár köz-
ponti része mintegy másfél millió egységgel vesz részt. 



Régen elmúltak az idők, amikor a Könyvtár egyszerűen könyveket tárolt kivá-
lasztott érdeklődők használatára. Napjaink igényeinek megfelelően az Akadémiai 
Könyvtár hivatása messze túlmegy ezen, kibontakozott az alkotó munkát széles 
körben aktívan is támogató szerepe, s jelentős tudományos intézetté fejlődése. 
Nemcsak régi és ritka könyvgyűjteményeiről, valamint újabb beszerzéseiről, a je-
lentősebb folyóiratokról való folyamatos tájékoztatásával, és a mintegy 90 ország 
1 600 tudományos intézményére is kiterjedő cseretevékenységével, továbbá sok-
oldalú technikai szolgálataival segíti a kutatást , valamint a közéleti tevékenységet, 
hanem más-jellegű munkálataival, elsősorban tudománypolitikai és szakágazati 
érdemi információs szolgálatával, továbbá dolgozói kutatómunkáival is hozzájárul 
az ország fejlődéséhez. 

E kis kötet csak vázlatosan mutat ja be a Könyvtárat és tevékenységének néhány 
fő vonását, kegyelettel emlékezve meg alapításának 150. évfordulójáról, és az 
ország iránti felelősséggel domborítva ki mai hivatását a haladás szolgálatában. 

Budapest, 1976. márciusa 

az MTA elnöke 
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A KÖNYVTÁR TÖRTÉNETÉNEK 
VÁZLATA 

A százötven éves Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára az ország egyik 
legjelentékenyebb közgyűjteménye; a központi és az akadémiai kutatóintézeti 
könyvtárak együttesen hazánk tudományos információs bázisának legtekintélye-
sebb részét alkotják. Az állomány — mintegy két és fél millió — döntő többsége 
tudományos művekből áll, a régi és a legmodernebb könyv- és folyóirattermés 
egyaránt megtalálható benne. Az alapítástól, 1826-tól 1949-ig, az Akadémia 
átszervezéséig a Könyvtár volt a Magyar Tudományos Akadémia egyetlen intéz-
ménye. 

A Könyvtár, az Akadémiához hasonlóan a magyar társadalom alapítványa, 
a reformkor egyik nagy alkotása. 

1826 - 1865 

Saját könyvtár szükségességét szinte valamennyi 18. századi és 19. század eleji 
tudományos, nyelvművelő és honismereti célú társaság létrehozását sürgető terve-
zet és kísérlet hangoztatta.* A Széchenyi István kezdeményezésére 1825. novem-
ber 3-án létrehozott Akadémia alapítását már néhány hónap múlva, 1826. március 
17-én követte a Könyvtár alapjainak lerakása is. Teleki József történettudós, a 
Tudós Társaság első elnöke ajánlotta fel a Társaság céljaira 30 000 kötetes családi 
könyvtárát. Alapítólevelében hangsúlyozta, hogy a családi gyűjteményt a Tudós 
Társaság és „a haza összes polgárainak használatára" kívánja közkinccsé tenni. 
Az alapítólevél az Akadémia Könyvtára helyét a Nemzeti Múzeum Könyvtára és 
az Egyetemi Könyvtár mellett jelölte meg. Ezzel a külföldi akadémiai könyvtárak 
legtöbbjével ellentétben nem egy szűkkörű tudományos testület igényeit kielégítő, 
korlátozott nyilvánosságú és gyűjtőkörű intézmény, hanem általános tudományos 
nagykönyvtár létrehozását tűzte ki célul. Az alapítólevél az Akadémia Könyvtára 
jellegét s egyúttal a magyar könyvtárügy egyik mindmáig érvényes jellegzetes 

*Bél Mátyás, Bod Péter, Fischer Dániel, Tersztyánszky Dániel, Kollár Ádám, Bessenyei György, 
Révai Miklós, Decsy Sámuel, Aranka György, Teleki László, Sándor István, Kultsár István, felsőt üki 
Nagy Pál és mások. 



vonását is megszabta, azt ti., hogy Magyarországon egy központi általános tudo-
mányos nagykönyvtár funkcióját nem egy, hanem három intézmény, az Országos 
Széchényi Könyvtár, a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Könyvtára és 
a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára együttesen tölti be. 

A Tudós Társaság 1831-ben kezdte meg működését, a Teleki-könyvtár átvételé-
re azonban csak az 1840-es években kerülhetett sor. A mai Roosevelt téren, a 
Gresham-palota helyén állt Deron-házban bérelt első helyiségében az Akadémiá-
nak nem volt helye 30 000 kötet felállítására, ezért a Teleki-gyűjtemény továbbra 
is a család Szervita téri (ma Martinelli tér) házában maradt. A Deron-házban 
őrizték a Könyvtárnak azt a gyorsan szaporodó másik részét, amely ajándékok, 
vásárlás, előfizetés és csere útján jö t t létre. 

Az első évtized nagyobb adományai közé tartoznak az elnök, Teleki József 
ajándékai, ő vásárolta meg a Társaság számára — többek között — a Kresznerics-
féle könyv- és pénzgyűjteményt. 1835-ben Marczibányi Livius adományozta az 
Akadémiának atyja, Marczibányi István könyvtárának egy részét. Mennyiségét 
tekintve kiemelkedő gyarapodást jelentett Batthyány Gusztáv 30 000 kötetes 
rohonci könyvtára, kisebb, de értékes gyűjtemény volt testvérének, Batthyány 
Kázmérnak 2 660 kötetes ajándéka, amely Batthyány József esztergomi érsek 
könyveit is tartalmazta. 1845-ben került az Akadémia birtokába Sándor István 
könyvtárának fennmaradt része; ő 1814-ben végrendeletileg a megalapítandó 
Akadémiára hagyta könyveit, kép- és pénzgyűjteményét, valamint 10 000 forintos 
alapítványt is tett a Társaság céljaira. 

Értékes könyvekkel gyarapították a Könyvtárat az Akadémia tagjai, Széchenyi 
István, Bolyai Farkas, Kazinczy Ferenc, Irinyi János, Vörösmarty Mihály, Fáy 
András, Bugát Pál, Toldy Ferenc, Czuczor Gergely, Reguly Antal és mások, akik 
főképpen saját műveiket, de más könyveket is ajándékoztak. Rajtuk kívül a társa-
dalom minden rétegéből érkeztek könyvadományok a gyűjtemény részére. így 
került az állományba a legfrissebb tudományos könyvanyag egy része, bár az alka-
lomszerű ajándékok nem pótolhatták a tervszerű és rendszeres gyarapítást. 
Az 1830-as években az Akadémia mindössze évi 100—300 forintot tudot t hazai és 
külföldi vásárlásokra fordítani. A hazai könyvtermést 1837-től királyi határozat, 
majd 1840 után törvényerejű rendelet alapján kötelespéldányként kapta meg a 
Könyvtár, utóbb, az ötvenes években az abszolutizmus egy időre kizárta az 
Akadémiát a gyarapításnak ebből a formájából. 

Kezdettől fogva gondot fordítot t a Társaság a legfontosabb tudományos folyó-
iratok beszerzésére, az első évben, 1831-ben 7, 1841-ben pedig már 17 külföldi és 
8 belföldi folyóiratra fizetett elő, s a megrendelt periodikumok száma később is 
folyamatosan emelkedett. 

Mennyiségileg és minőségileg egyaránt kiemelkedő jelentőségű gyarapodási for-
rást jelentettek a Könyvtár számára a külföldi cserekapcsolatok. Az első nemzet-
közi kapcsolatokat 1832—33-ban létesítette az Akadémia, legelső partnere a 
Philadelphiai Filozófiai Társulat volt. Elnöke, Du Ponceau, u tóbb az Akadémia 
levelező tagja, 1833. január 5-én közölte, hogy szívesen küldi cserébe a Társulat 
1770 óta kiadott évkönyveit. Az Akadémia 1833-ban közreadott első Evkönyvét 



a következő tudós társaságoknak küldte el: Francia Akadémia, Londoni és 
Edinburghi Királyi Társulat, Amerikai Filozófiai Társulat, Kalkuttai Ázsiai Társu-
lat, Cseh Tudományos Társulat, Bajor Akadémia, Göttingai Akadémia, Berlini 
Akadémia, Pétervári Akadémia. A következő évben létrejött a kapcsolat a Firenzei 
Akadémiával, a Római Régészeti Akadémiával és a Stockholmi Királyi Akadémiá-
val. A cserepéldányok kísérőlevelében Teleki József elnök és Döbrentei Gábor 
főtitkár az Akadémia cseretevékenységének mindmáig érvényes elveit fogalmazta 
meg: a csere a tudományokat és művészeteket szerető emberiség összekovácsoló-
dásának és a kölcsönös tudományos segítségnyújtásnak az eszköze. Az első csere-
példányok lehetővé te t ték a tudós társaságok között i személyes kapcsolat létrejöt-
tét is: az Évkönyv első kötetét az alapító Széchenyi István mint másodelnök maga 
adta át Schellingnek a Müncheni Királyi Akadémián, Gay-Lussacnak a Párizsi 
Akadémián és Sussex hercegnek a Londoni Royal Societyban, s a párizsi és londo-
ni társaságok ülésén pedig személyesen is felszólalt a magyar Akadémia nevében. 

A cserekapcsolatok révén az Akadémia bekapcsolódott a világ tudományos vér-
keringésébe, a Könyvtár pedig felbecsülhetetlen értékű kiadványok birtokába ju-
tott. Cserébe kapta meg a modern tudományos publikációk jelentékeny részét, s 
később, nehéz anyagi helyzetében nem egyszer a nemzetközi csere jelentette szá-
mára a gyarapodás egyetlen komoly lehetőségét. 

Kódexek, nyelvemlékek és más kéziratok kezdetben főleg ajándékozás út ján 
kerültek a Könyvtár birtokába. Az 1830-as években megindult a külföldi könyv-
és levéltárak magyar vonatkozású anyagának másoltatása s megkezdődött az iro-
dalmi és tudóshagyatékok gyűjtése is. 

A Könyvtár nyilvánosságát az első években csak részben sikerült biztosítani. 
A Teleki-gyűjtemény használatát a család a könyvtár átvétele előtt is lehetővé 
tette havonta két alkalommal: a Társaság birtokában lévő állományból helyhiány 
miatt, felszerelés és könyvtáros híján csak a folyóiratok s a vétel és csere által 
szerzett modern munkák álltak a tájékozódni kívánó tagok rendelkezésére. 
1836-ban a Deron-ház helyiségéből az Űri utca 612. (ma Petőfi Sándor u. 3.) 
alatti Trattner-Károlyi házba költözött az Akadémia, ahol a t i toknoki hivatal után 
1837-ben a Könyvtár is kapott négy nagyobb és négy kisebb helyiséget. 

Megindulhatott a rendszeres feldolgozó munka. Az első betűrendes kötetkata-
lógust Czuczor Gergely levéltárnok kezdte készíteni 1836-ban, ezt utódai 1841-ig 
folytatták. A katalógus az Akadémián őrzött vegyes eredetű anyag rövid leírását 
tartalmazta. A teljes állomány rendezését és katalogizálását Toldy Ferenc t i toknok 
végezte el egy írnok segítségével. Először a 4 500—5 000 kötetnyi, ajándékokból, 
cseréből és vételből szerzett állományt dolgozták fel, majd a két, együttesen 
3 0 - 3 2 000 kötetet tartalmazó Batthyány-könyvtár került sorra, s végül átvették a 
Teleki-könyvtár 20 000 kötetnyi nagyobbik felét. Ez utóbbit az alapítólevél ren-
delkezése szerint a más eredetű könyvektől elkülönítve kellett tartani, így a 
Könyvtár állományának felállítását bizonyos kettősség jellemezte. 

A feldolgozás elkészültével, 1844. december 23-án került sor a Könyvtár meg-
nyitására. Ez alkalomból írta Vörösmarty Mihály Gondolatok a könyvtárban 
című költeményét. 



A megnyitás idején 50—60 000 kötetből álló állományt a szerény lehetőségek 
miatt csak az Akadémia tagjai és más, külön engedéllyel rendelkező tudósok 
használhatták, az alapítólevélnek a széles körű nyilvánosságot biztosítani kívánó 
szándéka ekkor még nem valósulhatott meg. A belső könyvtári munkát azonban 
Toldy Ferenc 1848-ban kiadott első Utasítása a kor színvonalára emelte. 

Az Akadémia működésének korlátozása az abszolutizmus idején a Könyvtárat is 
súlyosan érintette. Egy időre elvesztette a kötelespéldány-jogát, gyarapodása a 
nemzetközi csere anyagára és néhány nagy értékű hagyatékra korlátozódott 
(Jancsó-, Czech-, Somssich-könyvtár, Döbrentei Gábor és Gaál György kézirat-
gyűjteménye). 

1865 - 1949 

A hatvanas évek döntő fordulatot-hoztak az Akadémia és a Könyvtár életében. 
A magyar társadalom közadakozásból 900 000 forintra növelte a nemzeti szelle-
met reprezentáló Akadémia alaptőkéjét, s külön 600 000 forint gyűlt össze önálló 
székház építésére. August Stüler tervei alapján, Ybl Miklós és Skalnitzky Antal 
vezetésével épült fel az Akadémia mai palotája 1865-re, amelyben a Könyvtár is 
megfelelő helyet és korszerű technikai felszerelést kapott . 

Az ideszállított állományt két év alatt ( 1 8 6 5 - 1 8 6 7 ) új szakrendszerben állítot-
ták fel, amely a gyűjtemény összetételére s nem a tudományok valamilyen elmé-
leti rendszerére épült. Megszűnt a kettős felállítás, a Teleki-gyűjtemény is az egy-
séges szakrendben kapott helyet. Új katalógusrendszer készült, amely helyrajzi 
kötet-, betűrendes cédula- és szakkatalógusból állt. A munkát Hunfalvy Pál nyelv-
tudós, főkönyvtárnok, továbbá Budenz József nyelvész és Rómer Flóris régész 
végezte. Az új épületben már lehetővé vált szélesebb körű tudományos olvasóréteg 
kiszolgálása, bár a használat módjának megkötései némileg akadályozták a Könyv-
tár állományának közkinccsé tételét. 

1865-ben létrejött az Akadémia Elnökségéhez és Igazgató Tanácsához tartozó 
Könyvtári Bizottság, amelynek első elnöke Toldy Ferenc, tagjai Arany János, 
Horváth Cyrill, Jedlik Ányos, Pauler Tivadar, Petzval Ot tó , Wenzel Gusztáv, vala-
mint a két könyvtárnok, Hunfalvy Pál és Budenz József — valamennyien kiemel-
kedő tudósok — voltak. A Bizottság kezdetben korlátozottabb tevékenysége utóbb 
egyre jobban bővült; 1875-től a Könyvtárnak majd szinte minden kérdésével fog-
lalkozott, a feldolgozás és használat módjával, gondoskodott a személyzet kiegé-
szítéséről, újabb könyvraktárakról és lehetőséget teremtett nagyobb könyv- és kéz-
iratgyűjtemények (Szilágyi Dániel könyvtára, Kisfaludy Sándor kéziratai stb.) 
megszerzésére is. A Könyvtári Bizottság az Akadémia átszervezéséig, 1949-ig 
működött . 

Eötvös József kultuszminiszter 1869-ben megvizsgálta a pesti nagykönyvtárak 
helyzetét, s igyekezett összehangolni működésüket. Toldy Ferencnek, az Egyete-
mi Könyvtár igazgatójának javaslata alapján megszabta az Akadémia Könyvtára 
gyűjtőkörét. E szerint a Könyvtár gyűjti a külföldi tudós egyesületek és intézetek 



kiadványait, a legfontosabb tudományos folyóiratokat, szótárakat, nyelvészeti és 
irodalomtörténeti munkákat, enciklopédiákat és kézikönyveket, valamint a fon-
tosabb monográfiákat. A külföldi vásárlásokra rendelkezésre álló évi 1 000 forint-
nyi összegből azonban nem lehetett megfelelő színvonalú gyűjteménnyé fejleszte-
ni a főleg ajándékokból és megvásárolt gyűjteményekből kialakult meglehetősen 
heterogén könyvállományt. Ezért Eötvös 5 000 forintos évi dotációt bocsátott a 
Könyvtár rendelkezésére külföldi vásárlásokra. 

Ezzel, valamint a cserekapcsolatok további bővülésével (a cserepartnerek száma 
1865-től 1910-ig 100-ról 230-ra emelkedett) a Könyvtár a következő években ér-
tékes tudományos kiadványokhoz ju tot t . Becses gyarapodást jelentett a Pulszky-, 
Hadik Gusztáv-, Waldstein-, Siskovits-, Reiner- és Katona Lajos könyvtár s különö-
sen az 1711 előtti magyar és magyar vonatkozású könyveket tartalmazó Ráth-
könyvtár, továbbá a héber könyvekből és kéziratokból álló Kaufmann-gyűjtemény. 

Bár e korszak végén már több tekintetben mutatkoztak a válságjelei (lassúbbá 
vált a feldolgozás üteme, nem-tudományos kiadványok beáramlásával csökkent az 
állomány tudományos jellege, fogyot t a raktári férőhely stb.), katasztrofális hely-
zetet az első világháború teremtett. Megfogyatkozott a kötelespéldányként kapot t 
hazai könyvtermés, megszűntek illetve a szövetséges országok intézményeire kor-
látozódtak a cserekapcsolatok, csökkent az olvasók száma, s a Könyvtár egyre job-
ban elszigetelődött a hazai könyvtárügy fejlődésétől. 

A helyzet egészen az 1920-as évek közepéig sem javult. Az állam pénzügyi 
csődje következtében az Akadémia alapítványai értéküket vesztették, inflációs 
pénzzel nem lehetett külföldi könyveket vásárolni, saját kiadványok híján pedig 
nem volt mód a cserekapcsolatok felélesztésére sem. Néhány külföldi akadémia 
(London, Edinburgh, Róma) ellenszolgáltatás nélkül is folytat ta kiadványai meg-
küldését. A gyarapodást emellett csak a kötelespéldányként kapot t , szerény hazai 
könyvtermés jelentette. Fűtési nehézségek miatt pangott a Könyvtár olvasóforgal-
ma is. Súlyosbította a helyzetet e nehéz időkben a nem megfelelő személyzeti 
ellátottság is. 

Némi javulást hozot t a stabilizáció, s majdnem ezzel egyidőben (1925) a gazdag 
elméleti és gyakorlati tapasztalatokkal rendelkező új könyvtárigazgató, Ferenczi 
Zoltán kinevezése a Könyvtár élére. Ö újra megindította a legfontosabb folyóira-
tok előfizetését, felélesztette a cserekapcsolatokat. Új raktárhelyiségeket szerzett s 
ezzel sikerült megoldania az állomány megfelelő elhelyezését. Halála után azonban 
ismét megszakadt a dinamikus fejlődés. Pótolni kellett volna a világháború idősza-
kában és az azt követő években elmaradt beszerzéseket és a katalogizálatlan köny-
vek feldolgozását. 

Nagy értékű gyarapodás volt a Vigyázó-vagyonnal együtt az Akadémiára szállt 
17 000 kötetes Vigyázó-könyvtár (értékes kódex-, ősnyomtatvány-, régi magyar 
könyvanyag és egyéb ritkaságok gazdag gyűjteménye), továbbá Stein Aurél könyv-
tára és az ugyancsak orientalisztikai anyagot tartalmazó Kégl-könyvtár. E gyűjte-
ményeknek és a régebbi restanciának a feldolgozása mellett azonban elmaradt az 
állomány hiányainak pótlása és az új tudományos könyvtermés beszerzése is. 

A Vigyázó-vagyon nagy lehetőséget jelenthetett volna az Akadémia számára, de 



a gazdasági válság, majd a második világháború kitörése megakadályozta a vagyon 
megfelelő hasznosítását a magyar tudomány érdekében. 

A két világháború közötti időszak a hanyatlás éveit jelentette a Könyvtár életé-
ben, az intézmény elmaradt a fejlődésben, elzárkózott a szélesebb nyilvánosság 
elől. A könyvtári munkák egyre kedvezőtlenebb körülmények között folytak, a 
személyzet létszáma nem volt elegendő, a vásárlás akadozott , a kötelespéldányok 
tömeges beáramlása viszont a helyproblémát súlyosbította. 

A cserekapcsolatok fejlődése volt e korszak egyik pozitívuma: 1929 és 1938 kö-
zött mintegy 450 cserekapcsolat jött létre s az Akadémia e korszak hivatalos na-
cionalista politikája ellenére kapcsolatot tartot t a szomszédos államokkal, sőt a 
Szovjetunió akadémiai intézményeivel is (Moszkva, Leningrád, Kiev). 

A második világháború idején, az ország hadszíntérré válásakor az állomány 
megmentése vált a Könyvtár fő feladatává. A legértékesebb kéziratokat és könyv-
ritkaságokat saját óvóhelyre, a Nemzeti Bank bombabiztos pincéjébe és a Várhegy 
alatti barlangokba szállították. Az igen exponált helyen lévő székház a harcok so-
rán több találatot kapott, az állományt azonban szerencsére nem érte jelentősebb 
károsodás. 1944-ben, a megnyitás centenáriumán a Könyvtár a teljes bénultság ál-
lapotában volt; szolgáltatásai megszűntek, fűtés és világítás nem volt az épületben, 
a munka szünetelt, az ablakok nélküli raktárak és munkahelyek ki voltak téve a 
pusztulásnak. 

1949 - 1976 

A felszabadulás után nagy nehézségek között kezdődött meg az intézmény 
helyreállítása. Sikerült visszaszerezni és felállítani a biztonságba helyezett könyve-
ket és kéziratokat. 

1946-tól kezdve hatféle idegen nyelvű kiadvány (Acta Hungarica) segítségével 
megkezdődött a cserekapcsolatok felújítása; 1947-ben még csak 65, 1949-ben 
azonban már 254 intézménnyel folyt a nemzetközi csere. 

1949-ben a kormányzat anyagi segítségével új olvasótermi és folyóirattermi 
berendezés készült, majd további helyiségek átalakítására is sor került. A hosszabb 
nyitvatartási idő révén megsokszorozódott a könyvtárat használók száma, meg-
nőtt a könyv- és folyóiratbeszerzés (1948-ban 7 000 művel, 530 külföldi és 170 
hazai folyóirattal nőtt az állomány). Újjáalakult a Kézirattár, megkezdődött a 
Keleti Könyvtár szervezése. A könyvtárosok számának növekedése mind több új 
feladat ellátását tette lehetővé. Az Akadémia Könyvtára az elzárkózás évei és a 
háborús pusztítások helyrehozatala után készen állt feladatai felismerésére, szerve-
zetének és munkamódszereinek modernizálására, az Akadémia és általában a ma-
gyar tudomány hatékonyabb szolgálatára. 

Az Akadémia újjászervezését törvénybe foglaló 1949. évi XXVII. tc. a Könyv-
tár életében is új korszak kezdetét jelentette. Az átszervezés által a Magyar Tudo-
mányos Akadémia az ország legfelsőbb tudományos testületévé vált. Feladata lett 
a hazai tudományos kutatás elvi irányítása, a kutatások fő irányainak meghatáro-



zása, a tudományos munka és a gyakorlati élet alkotó együttműködésének biztosí-
tása. Az Akadémia keretében fokozatosan kialakult a kutatóintézetek hálózata. 
A Könyvtár új feladatköre 1953-ban az Akadémia Elnökségének útmutatása alap-
ján a következőképpen alakult: 

1. Az Akadémia Könyvtára hazai és külföldi dokumentumokkal (könyv, folyó-
irat, kézirat, mikrofilm) támogatja a tudományos kutatásokat; 

2. rendszeres csere formájában eljuttatja a magyar tudományos szakirodalmat, 
mindenekelőtt az akadémiai kiadványokat a külföldi tudományos intézmények-
hez, ugyanakkor az intenzív cserekapcsolatok révén beszerzi a külföldi tudomá-
nyos kiadványokat; 

3. különböző könyvtári szolgáltatásokkal támogatja az akadémiai könyvtári 
hálózathoz tartozó intézeti könyvtárakat és ugyanakkor számukra szakmai segítsé-
get nyúj t ; 

4. részt vesz a magyar szocialista könyvtárügy fejlesztésére irányuló országos 
jellegű és könyvtárközi munkálatokban; 

5. mint önálló tudományos intézmény könyvtártudományi és egyéb szaktudo-
mányi munkásságot folytat. 

Az Akadémia Elnökségének 1953. évi utasítása, majd a Művelődésügyi Minisz-
ter 1958. és 1968. évi rendelete az országos könyvtárügy keretében szabályozta a 
Könyvtár gyűjtőkörét. 

Az új feladatok szükségessé tették a Könyvtár szervezetének átalakítását is. 
A könyvfeldolgozás 1950-ben át tér t az ún. futószalag-rendszerre, az ETO rendsze-
rű szakozásra s a raktározásban a korábbi szakcsoportrendszerről a numerus 
currens szerinti elhelyezésre. Korszerű katalógushálózat épült ki. 1953-ban létre-
jö t t a Tájékoztatási és Bibliográfiai Osztály, a Mikrofilmtár és Fotolaboratórium 
és ugyancsak 1953-ban megindult a hálózati munka. 1954-ben önállósult a Folyó-
irattár. Újjáalakult, majd 1954-ben a Régi Könyvek Gyűjteményével egészült ki a 
Kézirattár. 1957-ben önálló lett az 1951 óta a különgyűjtemények keretében mű-
ködő Keleti Könyvtár. 1958-ban megkezdte működését a Könyvkötészet, majd 
1963-ban a Könyvtár keretében alakult meg az átszervezett Akadémia hivatalos 
működésének dokumentumait őrző és feldolgozó Akadémiai Levéltár. 1968-ban 
Gyorsmásoló (Xerox) Csoport s végül 1970-ben Sokszorosító Csoport kezdte meg 
működését. 

1953-ban létrehozta az Akadémia a Könyvtári Tanácsot, amely 1962 óta 
Könyvtári Bizottság néven működik. 

A Könyvtár jelenleg a következő szervezeti keretek között működik: 

Az igazgató közvetlen felügyelete alatt: 

Titkárság 
Hálózati és Módszertani Csoport 
Nemzetközi Könyvtári Kapcsolatok Csoportja 



önálló szervezeti egységek: 

1. Szerzeményezési Osztály 

2. Feldolgozási Osztály 
a) Címfelvételi Csoport 
b) Osztályozási Csoport 

3. Olvasószolgálati Osztály 
a) Központi Olvasószolgálat 
b) Állományrevíziós Csoport 
c) Könyvkötészet 

4. Tájékoztatási és Bibliográfiai Osztály 
a) Általános Tájékoztatási Csoport 
b) Tudományszervezési Tájékoztató Csoport 
c) Kiadványszerkesztőség 
d) Sokszorosító Csoport 

5. Folyóirattár 

6. Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye 

7. Keleti Gyűjtemény 

8. Akadémiai Levéltár 

9. Reprográfiai Osztály 
a) Mikrofilmtár és Fotolaboratórium 
b) Gyorsmásoló (Xerox) Szolgálat 

10. Gazdasági Osztály 
a) Pénzügyi és Számviteli Csoport 
b) Üzemeltetési Csoport 
c) Akadémiai Kiadványtartalékok Csoportja 



III. 
A KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSE 
É S HASZNÁLATA 

Az Akadémia Könyvtára országos jellegű tudományos szakkönyvtár. Elsősor-
ban az akadémiai és azon kívül fo lyó tudományos kutatás művelői részére áll ren-
delkezésre. Használata díjtalan.* 

Szerzeményezés, nemzetközi kiadványcsere, állomány 

Az Akadémia újjászervezése óta az Elnökség 1953. évi utasítása, majd a Műve-
lődésügyi Miniszternek 1958-ban és 1968-ban kiadott rendelete szabályozta az 
Akadémia Könyvtára gyűjtőkörét. E rendeletek figyelembe vették a gyűjtemény 
hagyományosan kialakult összetételét, az Akadémia tudománypolitikai célkitűzé-
seit, s nem utolsó sorban az országos könyvtári rendszerben elfoglalt helyét. Ezek-
nek megfelelően a Könyvtár gyűjtőköre kiterjed: 

1. a marxizmus-leninizmus irodalmára; 
2. a külföldi tudományos akadémiák kiadványaira és azok működésére vonat-

kozó irodalomra; 
3. a tudománypolitikára, a tudományos munka szervezésére, tervezésére és az 

ezekkel kapcsolatos tárgykörökre vonatkozó irodalomra; 
4. a társadalom- és természettudományok területén az alapvető fontosságú mű-

vekre (beleértve a tudománytörténet i műveket is), valamint az összefoglaló, tájé-
koztató és bibliográfiai művekre; 

5. mint országos feladatokat ellátó tudományos szakkönyvtár, a következőkben 
felsorolt tudományszakok irodalmára: 

a) ókortudomány és klasszika-filológia; 
b) irodalomtudomány (ezen belül a világirodalom története és a világirodalom 

kortárs íróinak művei); 
c) orientalisztika; 
d) a nyelvtudomány minden ága. 

A Könyvtár törekszik a társadalomtudományok általános, módszertani, ideoló-
giai, interdiszciplináris kérdéseit tárgyaló művek beszerzésére. 

•Nyitvatartási ideje: hé t fő tő l péntekig 9 - 2 0 óráig, szombaton 9 - 1 7 óráig. 



A gyűjtőkör a periodikumok esetében a könyveknél jóval szélesebb körű, rész-
ben a cseretevékenység következtében, részben az akadémiai kutatási érdekeknek 
megfelelően. 

A régi könyvek beszerzése elsősorban a tudománytörténeti szempontból fontos 
művekre, kéziratoknál pedig az akadémiai vonatkozású és tudomány-, valamint iro-
dalomtörténeti dokumentumok gyűjtésére irányul. 

A Könyvtár gyűjteményeinek gyarapításában már a kezdetektől fogva jelentős 
szerepet játszott a nemzetközi kiadványcsere tevékenység. E tevékenység fő fel-
adatai: 1. az akadémiai kiadványok (elsősorban az Acta-k, más tudományos folyó-
iratok és könyvek esetenként nem-akadémiai kiadványok) intézményközi, kétol-
dalú megegyezésen alapuló cseréje; 2. a szocialista országokkal kötött állami és 
akadémiai megállapodások, szerződésekben biztosított kiadványcsere. 

A kiadványcsere jelentősége azonban túlmegy az egyébként igen fontos szerze-
ményezési funkción, kultúr- és tudománypolitikai célokat is szolgál azzal, hogy a 
világ minden részébe eljuttatja a magyar tudományos élet eredményeit tükröző 
akadémiai kiadványokat. 

1975 végén a Könyvtár 87 állam 1 590 tudományos intézményével állt csere-
kapcsolatban. A cseretevékenység volumenére jellemző, hogy 1975-ben a Könyv-
tár 4 891 kötet könyvet és 8 186 folyóiratszámot küldött ki az országból, míg 
7 439 könyvet és 5 362 folyóiratot kapott külföldi cserepartnereitől. 

A Könyvtár 1950 óta több példányban rendszeresen vásárolja és őrzi az akadé-
miai kiadványokat. E tartalék — kapcsolódva a régi Akadémiai Kiadónak a felsza-
badulás után a Könyvtárhoz került anyagához — biztosítja a cserepartnerek vissza-
menőleges kéréseinek kielégítését. 

A Könyvtár állománya 1975 végén összesen 1 404 665 könyvtári egységet szám-
lált. Ennek megoszlása az alábbi: 

796 897 kötet könyv 
203 647 periodika 
388 362 kézirategység 

15 759 mikrofilm 

Katalógusok 

A Könyvtár katalógusterme az előtérből nyílik, s közvetlen összeköttetésben 
van egyik oldalon a könyvolvasóteremmel, másik oldalon a főraktárral. A kataló-
gusterem egyben kölcsönzőhelyiség is. Itt található a betűrendes katalógus és az 
Egyetemes Tizedes Osztályozás (ETO) szerinti szakkatalógus. Ugyanitt található a 
Könyvtár régi, még szakrendben raktározott állományának katalógusa is. Az elő-
térből jobbra nyíló kisebb helyiségben van a sorozati katalógus. A sorozatban 
megjelent művek ugyanis az előbbi katalógusokban csak mint egyes munkák talál-
hatók meg. Az előbbi katalógus mellett helyezkedik el az Egyetemes Tizedes Osz-
tályozás szerint rendezett földrajzi katalógus is. Mindezek a katalógusok az olva-
sók rendelkezésére állnak. Hivatali használatra van még ezeken kívül egy úgyne-



vezett szolgálati betűrendes katalógus, valamint egy helyrajzi katalógus is. E kata-
lógusok a Feldolgozási Osztály munkája nyomán jöt tek létre és épülnek tovább. 

A Könyvtár egyes különgyűjteményei — az említett betűrendes és szakkataló-
gus mellett — saját katalógusokkal is rendelkeznek. 

Olvasótermek 

A Könyvtár állományának megfelelően különböző olvasótermek, illetve olvasó-
szobák állnak a használók rendelkezésére. 1. Könyvolvasóterem; 2. Folyóirat-
olvasó; 3. a Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteményének olvasóterme; 4. a Keleti 
Gyűjtemény olvasóterme; 5. a Mikrofilmtár olvasószobája. 

1. A könyvolvasóterem az épület földszintjén, az előcsarnoktól balra található. 
Az olvasóterem falain elhelyezett polcokon mintegy 3 000 kötetes kézikönyvtár 
áll szakok szerinti elrendezésben a kutatók szabad használatára. A kézikönyvtár 
állománya a szótárak, enciklopédiák és alapvető kézikönyvek kivételével rendsze-
resen cserélődik, hogy az egyes szaktudományoknak mindig a legkorszerűbb kézi-
könyvei álljanak az olvasók rendelkezésére. 

2. A folyóiratolvasó a könyvolvasóteremből nyílik. A Könyvtárba járó több, 
mint 5 000 féle periodikus kiadvány (folyóirat, évkönyv stb.) közül 1 200 folyó-
iratnak található meg az utolsó évfolyama a falak mentén elhelyezett tárlókban. 

3. A Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteményének olvasóterme az első emeleten 
van, megközelíthető az udvar belső sarkából induló lépcső felől. 

4. A Keleti Gyűjtemény olvasóterme az épület földszintjén, a jobb sarok-
ban van. 

5. A Mikrofilmtár olvasószobája a földszinten van, az Akadémia utcai oldalon, 
megközelíthető az előcsarnokból jobbfelé. A használóknak állandóan 3 mikrofilm-
leolvasó készülék áll rendelkezésre. 

Kölcsönzés 

Az Akadémia Könyvtára jellegénél fogva csak korlátozott mértékben kölcsö-
nöz. A kölcsönző szolgálatot csak az MTA tagjai, tudományos fokozattal rendel-
kező kutatók, aspiránsok, az akadémiai intézetek és intézmények munkatársai, 
egyetemi tanárok és a tudományos könyvtárak, illetve munkatársaik vehetik igény-
be. A kölcsönzési idő egy hónap. Nem kölcsönözhetők a sorozatba tartozó mű-
vek, kézikönyvek, szótárak, különleges értékű munkák, periodikus kiadványok, ré-
gi könyvek, kéziratok. Ilyen esetekben célszerű igénybe venni a Könyvtár rep-
rográfiai szolgáltatásait, melyekre a megrendelést könyvek esetében az Olvasó-
szolgálati Osztály, a különgyűjtemények dokumentumaira pedig az illetékes 
különgyűjtemény veszi fel. Az olvasó kívánságára külföldi és belföldi könyvtárak-
ból is lehet kölcsönözni. Az Olvasószolgálati Osztály közvetlenül bonyolítja le a 
könyvtárközi kölcsönzést. 



Tájékoztató szolgálat 

A szóban vagy írásban feltett tájékoztatási kérdésekre — amennyiben a Könyv-
tár állományára vonatkozó vagy viszonylag egyszerűbb reference kérdésről van 
szó — az Olvasószolgálati Osztály ad választ. Szükség esetén ez az osztály ad eliga-
zítást az olvasóknak a katalógusok és általában a Könyvtár használatához, gondos-
kodik az olvasótermi szolgálatról, a kölcsönzésről, raktári szolgálatról, valamint 
folyamatosan felhívja az olvasók figyelmét újabb beszerzéseinkre. Ez utóbbit két 
módon hajtja végre: 1. az előtérben elhelyezett faliszekrényekben kiállítja a legje-
lentősebb újabb beszerzések borítólapját; 2. a Feldolgozási Osztállyal együttmű-
ködve kiadja A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Üj Külföldi Gyarapo-
dásainak Jegyzéke c. segédletet, mely évi hat számban, szakszerinti bontásban ad 
tájékoztatást az olvasóknak a Könyvtár teljes gyarapodásáról. 

A bibliográfiai igényű tájékoztatás és az irodalomkutatást kívánó kérdések meg-
válaszolása — az Olvasószolgálati Osztállyal együttműködve — a Tájékoztatási és 
Bibliográfiai Osztály feladata. Az osztály általában írásban (bibliográfiák, iroda-
lomkutatások, összeállítások stb.), esetenként konzultáció formájában ad választ. 

Ugyancsak a Tájékoztatási és Bibliográfiai Osztály feladata az MTA tagjainak 
szakirodalmi munkásságát nyilvántartó bibliográfia folyamatos szerkesztése és 
gondozása (mely a helyszínen áll a kutatók rendelkezésére), valamint más akadé-
miai adattárak készítése. 

Az osztály egyik csoportjának szerkesztésében lát napvilágot az 1961 óta évi 
hat számban megjelenő Tudományszervezési Tájékoztató. E folyóirat a nemzetkö-
zi szakirodalom alapján ad tájékoztatást a tudománypolitika, a tudományos kuta-
tás szervezése, igazgatása, tervezése területéről információs szintézisek, szemlecik-
kek, figyelőcikkek, szakirodalmi ismertetések és bibliográfia formájában. A folyó-
irat évi mintegy 60 szerzői ív terjedelemben jelenik meg. Közleményeit részben 
átveszik részben idézik, vagy ismertetik a hazai és a nemzetközi szaksajtóban. 
A csoport egyben ellátja a tématerülettel kapcsolatos egyéb tájékoztatási feladato-
kat is, valamint az ország vezető tudománypolitikai szerveinek, azok vezetőinek és 
a témakör kutatóinak érdeklődési körüknek megfelelő gyorsinformációs szolgálta-
tást is nyújt. 

A tájékoztató munkával összefüggésben említést kell tenni arról, hogy az egyes 
különgyűjtemények önálló tájékoztatási tevékenységet folytatnak a maguk szak-
területén. 

Könyvtári kiadványok szerkesztése és előállítása 

Szervezetileg a Tájékoztatási és Bibliográfiai Osztályhoz tartozik a Könyvtár 
Kiadványszerkesztősége és Sokszorosító Csoportja is. 

A Kiadványszerkesztőség feladata a Könyvtár kiadványsorozatának, az egyes 
különgyűjtemények katalógussorozatainak és egyéb könyvtári kiadásban megjele-
nő munkáknak szerkesztése, nyomásra való előkészítése. Az előkészített anyagot a 



Sokszorosító Csoport állítja elő. (A Könyvtár kiadványairól a függelék ad áttekin-
tést.) A Sokszorosító Csoport feladata ezen kívül a Könyvtár munkájában haszná-
latos nyomtatványok stb. előállítása. 

Itt említhető, hogy a Könyvtár saját könyvkötészettel rendelkezik, amely a kö-
tészeti munkákon kívül restaurálással is foglalkozik. 



III. 
KÜLÖNGYÜJTEMÉNYEK 

Különgyűjtemények a Könyvtár azon egységei, amelyek a könyvtári alapfelada-
tokat — szerzeményezés, feldolgozás, olvasószolgálat," tájékoztatás — önállóan 
látják el és az őrzött dokumentumok sajátosságának megfelelően mint „könyvtá-
rak a könyvtárban" működnek. 

Folyóirattár 

A Könyvtár Folyóirattára a humán tudományok területén az ország legnagyobb 
folyóiratgyűjteménye. Igen jelentős a gyűjtemény az általános társadalomtudomá-
nyi és természettudományi alapkutatások területén is. Az állomány mintegy 
12 500 folyóiratcímből áll, melyből csaknem 5 000-re tehető a kurrens külföldi 
periodikumok száma. A Folyóirattár a külföldi akadémiák és tudományos társasá-
gok periodikumainak is a leggazdagabb lelőhelye. 

A másfél évszázados cseretevékenység eredményeképpen az Akadémia Könyv-
tára olyan folyóirat-ritkaságok csaknem hiánytalan sorával rendelkezik, mint az 
osztrák, a pétervári, a bajor, a szász, a belga, a holland, az angol, a francia akadé-
mia periodikus kiadványai, melyek országos viszonylatban is egyedülálló értéket 
képviselnek. Ilyen a Philosophical Transactions of the Royal Society of London, a 
Journal des Savants, a Dokladü Akademü Nauk SzSzSzR, a Proceedings of the 
Royal Society of London, a Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de 
l'Académie des Sciences de Paris, a Sitzungsberichte, österreichische Akademie 
der Wissenschaften, — csak néhány példát említve a nagy múltra visszatekintő, 
jelentős folyóiratok közül. 

A folyóiratok használatára a könyvekre vonatkozó szabályok érvényesek, azzal 
a különbséggel, hogy folyóiratkölcsönzés nem lehetséges. A Folyóirattár önálló 
egységként működik, s maga végez minden folyóirattal kapcsolatos munkafolya-
matot. Legfontosabb feladatai: a cseretevékenységgel összehangolt szerzeménye-
zés, kardex és egyéb nyilvántartások kezelése, a folyóiratok címleírása, szakozása, 
a megfelelő katalógusok építése, a folyóiratok állományvédelme, raktározása és az 
olvasószolgálat. Állományát ismertető kiadványa a legutóbb 1973-ban megjelent 
kurrens külföldi periodikus kiadványok jegyzéke. 



Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye 

A kéziratok gyűjtése az Akadémia Könyvtára alapjainak lerakásával egyidőben 
kezdődött. Már az 1832-es nagygyűlés megszabta a kéziratgyűjtés módját, amikor 
előírta „lappangó régi magyar kéziratok, ha lehet eredetiben, megszerzését, ha 
nem, legalább lemásoltatását". 

A Teleki-könyvtár mintegy 600 kötetnyi nagy értékű kéziratot tartalmazott, 
egyebek között kiemelkedő 18. századi tudósok (Cornides Dániel, Benczúr József 
és mások) levelezését és munkáit is. Ezeket kiegészítették az elnök Teleki József 
ajándékai, köztük a gyűjtemény egyetlen hiteles korvinája, Ludovicus Carbo: De 
laudibus Matthiae regis, más középkori kódexek, a Kresznerics-gyűjtemény 76 kéz-
iratos kötete stb. A Régi Magyar Nyelvemlékek kiadása nyomán ajándékként 
vagy akadémiai kiadványokért cserébe számos nyelvemlék került a Könyvtár bir-
tokába (Czech-kódex, Kinizsiné Magyar Benigna imádságos könyve, Érsekújvári-
kódex, Guary-kódex, Virginia-kódex stb.). Az írói hagyatékok közül elsőként 
Kazinczy Ferenc levelezése és kéziratai kerültek a gyűjteménybe, utóbb Arany 
János levelezése, Batsányi János hagyatéka, Berzsenyi Dániel, Bessenyei György, 
Kölcsey Ferenc kéziratai, Csokonai Vitéz Mihály hagyatéka, Kisfaludy Sándor és 
Károly kéziratai valamint tudóshagyatékok (Hermán Ottó, a két Bolyai hagyaté-
kának egy része, Katona Lajos, Munkácsi Bernát, Pauler Ákos, Petényi Salamon, 
Reguly Antal, Toldy Ferenc és mások). A Főtitkári Hivatal folyamatosan átadta a 
Kézirattárnak az akadémiai pályázatokra beérkezett kéziratos pályaműveket, majd 
a könyvtári iratokat és az Akadémia ügyintézésével kapcsolatos más dokumentu-
mokat, valamint a Történeti Bizottság támogatásával külföldi könyv- és levéltárak-
ban készült magyar vonatkozású másolatokat. 

Az Akadémia átszervezése (1949) óta rendszeres évi összeg áll a gyűjtemény 
rendelkezésére kéziratvásárlásokra, így a korábban ajándékozás és szórványos vé-
tel útján gyarapodó állomány sokszorosára növekedett. 1950-től — egyebek mel-
lett — a következő nagy értékű irodalmi és tudóshagyatékok kerültek a Kézirattár 
birtokába: Ady Endre hagyatékának jelentékeny része, Babits-kéziratok, Balázs 
Béla hagyatéka, Dutka Ákos hagyatéka, Kosztolányi Dezső hagyatéka, Tóth 
Árpád-kéziratok, Romáin Rolland levelei, Móricz Zsigmond levelei, Szabó Dezső 
hagyatékának töredékei, Szabó Lőrinc hagyatéka, a Tevan-kiadó levelezése a mo-
dern magyar irodalom kiemelkedő képviselőivel, Veres Péter, Zalka Máté hagya-
téka, továbbá Ágoston Péter, Beke Ödön, Bulla Béla, Csekey István, Doma-
novszky Sándor, Eötvös Loránd, Fülep Lajos, Hajnal István, Heller Ágost, Heller 
Farkas, Kováts Ferenc, Lukinich Imre, Molnár Erik, Moravcsik Gyula, Réthy Mór, 
Roska Márton, Szabó István, Szekfű Gyula, Tóth Zoltán, Veress Endre, Zolnai 
Béla hagyatéka, Nobel-díjas tudósok (W. Heisenberg, M. Planck, Hevesy György, 
Wigner Jenő Pál, Szent-Györgyi Albert) levelezésének gazdag gyűjteménye stb. 
1952 óta a Kézirattár őrzi az akadémiai kandidátusi és doktori disszertációk kéz-
iratköteteit is. Ugyancsak a Kézirattárban helyezték el az átszervezéskor a koráb-
ban önálló akadémiai emlékszobák, múzeumok kéziratanyagát (Széchenyi Mú-
zeum, Goethe-szoba, Vörösmarty-szoba, Mikszáth-szoba), valamint a megszűné-



séig az Akadémia épületében működő Kisfaludy Társasággal kapcsolatos kézirato-
kat is. A Kézirattár mai állománya több mint 388 000 kézirategységből áll. 

A kéziratokat 1865-ig a Főtitkári Hivatalban őrizték a mindenkori levéltárnok 
(Toldy Ferenc, Czuczor Gergely, Szalay László) felügyelete alatt. 1865-ben lett 
önálló gyűjtemény, az első kézirattáros Rómer Flóris régész volt. Ekkor a székház 
egyik földszinti udvari helyiségébe került a gyűjtemény, az 1949-es átszervezés 
után pedig az újonnan berendezett volt Főtitkári Hivatal négy termében kapott 
helyet. 

A Kézirattár régi anyaga szakrendszerben volt felállítva, az 1865-ben készült 
könyvtári szakrendszer utolsó szakját tartották fenn a kéziratok számára, ez a 
szakcsoport lényegében önálló szakrendszert alkotott a könyvtári szakrendszeren 
belül. 1954-ig minden kézirat ebbe a szakrendbe került, 1954-ben az osztály 
— fenntartva a korábbi, szakok szerint felállított anyagának rendjét — új, prakti-
kusabb numerus currens szerinti felállítási rendet vezetett be, amely lehetővé tette 
a proveniencia szerint összetartozó kéziratok együtt tartását. 

A szakrendszerben felállított kéziratokról cédulákra írt helyrajzi, valamint két-
féle betűrendes katalógus készült, külön a kötetes és analecta-jellegű kéziratok, 
külön a levelek számára. Az 1954 óta feldolgozott kéziratok katalóguslapjai 
egyetlen betűrendes szerzői és egyszersmind tárgyszó-katalógusba kerültek. 
Az újabb helyrajzi napló kötetben készül. 1966 óta jelennek meg/4 Magyar Tudo-
mányos Akadémia Könyvtára Kézirattárának Katalógusai c. füzetek. 

A Régi Könyvek Gyűjteményének előzménye az Akadémia Könyvtára 1865-ös 
szakrendszerének incunabulum-szakja ill. a magyar irodalom szak régi magyar iro-
dalom alszakja volt. 

Az önálló Régi Könyvek Gyűjteménye — a Kézirattárral közös osztályt alkot-
va — 1954-ben jö t t létre. A következő részekből áll: 

1. Ősnyomtatvány tár. Állománya közel 1 200 kötet, ebből 391 mű a Teleki-
gyűjteménnyel, 429 mű a Vigyázó-könyvtárral került az állományba, 147 ma-
gyar vonatkozású ősnyomtatvány pedig a Ráth-gyűjteményhez tartozik. 

2. A Régi Magyar Könyvek gyűjteménye 6 372 kötetből áll, ebből 4 010 a 
Könyvtársaját, vegyes eredetű gyűjtése, 2 362 pedig a Ráth-gyűjtemény része volt. 

3. Az 1501 — 1550 között megjelent antiqua-könyvek. 
4. Múzeális könyvek. Különlegesen értékes kiadványok, becses kötésű munkák, 

írók könyvtárának részei és egyéb könyvritkaságok. 
5. A Könyvtár állományának rekatalogizált szakjaiból folyamatosan a Régi 

Könyvek Gyűjteményébe kerülnek az 1800 előtti külföldi és az 1850 előtti ma-
gyarországi munkák. 

A régi könyvek címleírásai közös betűrendes szerzői katalógusban kapnak he-
lyet. Az ősnyomtatványok és régi magyar könyvek katalóguslapjainak kivételével 
a címleírások a Könyvtár központi katalógusába is bekerülnek. Időrendi és kötés-
katalógus is készül az állományról. 

Az elmúlt negyedszázad során az osztály valamennyi részlegében jelentős kon-
zerváló-restauráló munka folyt . 



Keleti Gyűjtemény 

A Keleti Gyűjtemény olvasótermeit 1950-ben alakították ki az Akadémia szék-
házának földszintjén, az Akadémia utca és a Roosevelt tér sarkán lévő helyiségek-
ben. A Gyűjtemény 1951 tavaszán nyílt meg azzal a céllal, hogy könyvtári bá-
zisa legyen a hazánkban nagy hagyományokkal rendelkező orientalista kutatások-
nak s az orientalista szakemberképzésnek. Megszervezésével a magyar keletkutatás 
régi jogos óhaja vált valóra. 

A Gyűjtemény állománya a megalakuláskor mintegy 15 000 könyvből és 1 000 
kéziratból állt. Alapjainak létrehozásában felbecsülhetetlen érdeme volt jeles 
orientalista tudósainknak, akik könyv- és kéziratgyűjteményük, nem ritkán egész 
magánkönyvtáruk odaajándékozásával gazdagították az Akadémia Könyvtárát. 
Duka Tivadar révén a múlt század végén és az 1900-as évek elején kapta meg az 
Akadémia Könyvtára a tibetisztika megalapítójának, Körösi Csorna Sándornak 
tibeti kéziratait és könyveit, Dukának Csornára vonatkozó gazdag gyűjteményével 
együtt. Kaufmann Dávid hebraista végrendelkezése alapján a Könyvtárra szállt 
rendkívüli értékű hebraika-gyűjteménye. Ez a nemzetközi hírnévnek örvendő ún. 
Kaufmann-gyüjtemény 594 kéziratot, 2 000 nyomtatott könyvet tartalmaz, köz-
tük a világon egyedülálló illuminált héber kéziratokat a 11. századtól kezdve, 
ősnyomtatványokat, s mindehhez csatlakozik a geniza-gyűjtemény. Vámbéry 
Ármin turkológus halála után fia, Rusztem adományozta atyja kéziratait és köny-
veit az Akadémiának, mintegy 660 művet, melyek közt 56 nagybecsű török, per-
zsa és arab kézirat található. Stein Aurél, Belső-Ázsia úttörő kutatója, még 1926-
ban elküldte az Akadémiának magánkönyvtára egy részét, 1 112 könyvet, míg a 
másik része az ötvenes évek elején került a Könyvtárba. A Stein-könyvtár alkotja 
mindmáig a Keleti Gyűjtemény Belső-Ázsiára vonatkozó anyagának a magvát. 
Kégl Sándor teljes gyűjteményét adta a Könyvtárnak, 11 000 művet, köztük 75 
ritkaságszámba menő, nagyrészt perzsa kéziratot. Az iszlámkutató Goldziher Ignác 
levelezése 1932-ben jutot t a Könyvtár birtokába. Ez a rendkívüli értékű levelezés 
13 600 tudományos levelet tartalmaz. Ajándékozás révén került a Gyűjteménybe 
számos tibeti, mandzsu, s több mint 150 mongol kézirat és fanyomat. 

Az eltelt huszonöt évben a Keleti Gyűjtemény folyamatosan gyarapodott, fő-
ként vásárlás útján s a nemzetközi csere kifejlesztésével. A könyvállomány megkét-
szereződött, ma mintegy 32 000 egységből áll (kb. 44 000 kötet), a folyóiratok 
száma több mint 800, s ebből 500 kurrens. A kutatásokhoz szükséges alapvető 
folyóiratok teljes szériában megtalálhatók. A kéziratok száma elérte az ötezret, s 
ezek közt is jelentős a tibeti gyűjtemény, mely mintegy 3 000 egységet számlál. 
A sokrétű anyaghoz betűrendes katalógus nyújt eligazítást. 

A Keleti Gyűjtemény két egymásba nyíló helyiségből áll. Az első az olvasó-
terem, mely közel-keleti stílusban épült, az iszlám építőművészet motívumainak 
felhasználásával. Nyolc személynek biztosít kutatóhelyet. A falak mentén helyez-
kedik el a kézikönyvtár, szakok szerinti felosztásban. Itt találhatók az egyiptoló-
gia, hebraisztika, sémi filológia, ókori közel-keleti filológia, indológia, iranisztika, 



sinológia, turkológia, tibetisztika,iszlámkutatás kézikönyvei. A belső terem szekré-
nyeiben nyertek elhelyezést a kéziratok, így a Kaufmann-gyűjtemény héber kéz-
iratai, a Vámbéry-, a Kégl-féle török, arab, perzsa kéziratok,a Csorna-gyűjtemény, 
a mongol, mandzsu kéziratok és fanyomatok. A belső teremből kis fülke nyílik, 
ahol a legfontosabb folyóiratok találhatók. 

A Keleti Gyűjtemény ismert a nemzetközi orientalisztikában, gyakran keresik 
fel külföldi kutatók hosszabb-rövidebb időre. Rendszeres használói a hazai orienta-
lisztika jelenlegi és leendő művelői, orientalista kuta tók és oktatók, s orientalis-
ta szakos egyetemi hallgatók. 

Mikrofilmtár, reprográfiai tevékenység 

Az Akadémia Könyvtára reprográfiai tevékenysége állományának fotográfiai 
reprodukálására, gyorsmásolására, mikrofilmezésére, a mikrofilmek gyűjtésére és 
használatba adására teijed ki. A Reprográfiai Osztály egyik csoportja, a. Mikrofilm-
tár és Fotolaboratórium, 1953-ban alakult meg. Felszereléséhez 1958-ban az 
UNESCO is hozzájárult. A fotólaboratóriumban modern mikrofilmlaboratóriumi 
gépek: mikrofilmfelvevő készülékek, kidolgozó- és másológépek, nagyítógépek 
vannak üzemben. Ezek mellett a különféle jellegű és méretű reprodukciós felvéte-
lek elkészítéséhez, másolásához, olvasásához szükséges fényképezőgépek és ké-
szülékek sora teszi lehetővé a sokoldalú fotolaboratóriumi munkát és a mikrofil-
mek használatát. 

A fotolaboratórium 20 év óta rendszeresen mikrofilmezi a Könyvtár állomá-
nyát, elsősorban a Kézirattár és a Keleti Gyűjtemény legértékesebb vagy veszé-
lyeztetett anyagát, állományvédelem és állománybiztosítás céljából. Ezen kívül 
vidéki tudományos gyűjtemények,egyházi kéziratgyűjtemények mikrofilmre fény-
képezését is végzi állományvédelmi és tudományos kutatási célból. 

A mikrofilm a könyvtári állomány kiegészítésében fontos szerepet tölt be. 
A kölcsönzés útján meg nem szerezhető művekről — kéziratokról és ritkaságok-
ról — csere vagy vásárlás útján szerez be a Mikrofilmtár mikrofilm-másolatot. 1953 
és 1975 között több mint 110 külföldi városból összesen 2 600 mikrofilmhez ju-
tott a Könyvtár vásárlás vagy csere út ján. E filmek jelentős része magyar irodalom-
történeti, nyelvészeti, történelmi, zenetörténeti, kultúrtörténeti vonatkozású kéz-
iratot vagy nyomtatványt tartalmaz. A mikrofilmgyűjtemény nagysága 1975 vé-
gén meghaladta a 15 000 művet. Tekintettel arra, hogy a mikrofilmekről olvasás 
és kölcsönzés céljára minden esetben egy-egy film-másolat is készül, az itt őrzött 
filmek száma kétszer annyi. 

A Mikrofilmtárban berendezett nyilvános mikrofilm-olvasószobában a kutatók 
a Könyvtár állományán kívül saját mikrofilmjeiket is olvashatják. 

Értékes tudománytörténeti forrásanyagot tartalmaz a fénykép-negatív gyűj-
temény is. Ebben akadémiai tagok, írók, költők portréi, képek, kéziratlapok 
reprodukciói, tárgyak, épületek felvételei találhatók. 

A fotolaboratórium létrehozása óta szolgáltat megrendelésre felvételeket és fo-



tomásolatokat. Mikrofilmek, 35 mm-es kisfilmreprodukciók, tekercsfilmfelvéte-
lek, síkfilmfelvételek és ezek különféle méretű nagyításainak előállítását vállalja. 

A Reprográfiai Osztály másik részlege, a Gyorsmásoló (Xerox) Szolgálat, 1968-
ban alakult meg. Kezdetben egy, jelenleg több nagy teljesítményű gyorsmásoló 
géppel dolgozik. E csoport feladata egyrészt ?. könyvtári állomány használatba 
adása: gyorsmásolatok készítése könyvekről, folyóiratokról a Könyvtár olvasói, 
használói számára, másrészt az Akadémia központi szervei részére dokumentumok 
másolása. Az Akadémia intézetei, tagjai és kutatói számára kedvezményes áron 
szolgáltatott gyorsmásolatok a kutatómunka immár nélkülözhetetlen eszközei: 
lehetővé teszik a külföldi szakirodalom jobb kihasználását, a párhuzamos szakiro-
dalomrendelések csökkentését, az ügyviteli munka gyorsítását. Évente egy millió 
másolatot meghaladó teljesítményével ez az ország egyik legnagyobb gyorsmásoló 
szolgálata. 

Akadémiai Levéltár 

Az Akadémiai Levéltár 1964 óta működik az Akadémia Elnökségének 48/1963 
sz. határozata alapján. Az Elnökség állásfoglalása folyamata annak a történet i ha-
gyománynak, hogy az Akadémia maga gondozza és őrizze jelentős tudománypoli-
tikai, tudományos, tudományszervezési, kulturális működésével összefüggő irato-
kat, illetőleg levéltári anyagot. Az Elnökség a Levéltárat önálló osztályként az 
Akadémia Könyvtára szervezetében helyezte el. 

Az Akadémiai Levéltár feladata az Akadémia központi szervei és intézményei 
újabb keletű, tudománytörténeti értékű iratanyagának, továbbá kép- és hangfelvé-
teleinek a megőrzése, levéltári feldolgozása, illetőleg az ezzel kapcsolatos igazgatá-
si funkciók ellátása. A Levéltár a gondozásában lévő anyagot a tudományos kuta-
tás céljára alkalmassá teszi és biztosítja a kutatás feltételeit. A levéltári állomány 
az 1949-ben újjászervezett Akadémiának és intézményeinek ezen időponttól gyűj-
tött anyagából tevődik össze és két részből áll, belső és külső levéltári anyagból. 
A belső levéltári anyag a központi akadémiai szervek anyaga, míg a külső az inté-
zeti hálózat iratanyagát foglalja magában. 

A Levéltár hang- és képanyaga a fontosabb akadémiai eseményeket és a tudo-
mányos kutatással összefüggő tevékenységet örökíti meg, illetőleg dokumentálja. 
A hang- és képanyagot a Levéltár feldolgozza és archiválja, azt a kutatás és a kü-
lönböző tudománytörténeti célú kiállítások rendelkezésére bocsátja. A Levéltár 
rendszeresen végez tájékoztató tevékenységet. Az Akadémiai Levéltár működése 
során szoros kapcsolatot tart a hazai levéltári intézményekkel és a társakadémiák 
levéltáraival. A kapcsolattartás a két- és többoldalú munkakapcsolatokban és a 
közös célú munkákban való részvételben nyilvánul meg. 
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III. 
HÁLÓZATI ÉS MÓDSZERTANI 
M U N K A 

A Hálózati és Módszertani Csoport feladata az akadémiai kutatóközpontok, ku-
tatóintézetek és tudományos társaságok könyvtárainak szakmai felügyelete és a 
kutatást közvetlenül szolgáló munkájuk segítése. Az intézeti könyvtárak állomá-
nya hatalmas szellemi értéket képvisel, nemcsak milliós kötetszáma miatt, hanem 
elsősorban azért, mert ez a legújabb kutatási eredményeket regisztráló dokumen-
tumállomány sokkal intenzívebb használatban van, mint bármely nagykönyvtár 
anyaga, hisz gyakorlatilag a kutató közvetlen közelében helyezkedik el. 

A könyvtári törvény (az 1956/5 sz. törvényerejű rendelet) tette meg az MTA 
Könyvtárát az Akadémia kutatóintézeti könyvtárak hálózati központjává. Az inté-
zeti könyvtári munkát szabályozó elnöki utasítás [13/1960 MTA (A.K. 20)] a 
harmincnyolc akadémiai kutatóintézetben megteremtette a könyvtári munka 
alapfeltételeit. A Hálózati Csoport összehangoló és segítő-tanácsadó tevékenysége 
is ekkor indult meg. Az Akadémia szervezeti megújulását követően a főti tkári uta-
sítás [17/1972 (A.K. 20.) MTA—F] a növekvő igényeknek megfelelően és az össze-
gyűlt módszertani és gyakorlati tapasztalatok felhasználásával fejlesztette tovább 
az intézeti könyvtárügyet. A fent i utasítás a Hálózati és Módszertani Csoport fel-
adatává tette, hogy az Akadémia tudományági főosztályaival valamint a Terv- és 
Pénzügyi Főosztállyal együttműködve nyújtson segítséget szervezési, építési és be-
ruházási kérdésekben, gyűjtse össze és közvetítse a kutatóintézeti könyvtárakban 
hasznosítható tapasztalatokat és új módszereket, gondoskodjék a könyvtárosok 
képzéséről és továbbképzéséről, szakmai tanácsadó szervként nyilvánítson véle-
ményt a tudományági főosztályoknak az intézeti könyvtárak alapvető kérdései-
ben, regisztrálja és elemezze a könyvtári tevékenységben jelentkező fejlődési ten-
denciákat és fejlesztési igényeket. A Hálózati Csoport közvetlen segítséget is nyújt 
az intézeteknek a nemzetközi könyvtári cserében érkező dokumentumok közvetí-
tésével és különböző szolgáltatásokkal (reprográfia, tartalomjegyzékszolgálat, 
nyomtatványok stb.). 

Az intézeti könyvtárakról, állományuk nagyságáról az 1975. december 31-i sta-
tisztikai adatoknak megfelelően a függelék ad áttekintést. 

A kutatóintézetek könyvtári hálózata 659 487 kötet könyvvel, 263 151 kötet 
folyóirattal, valamint megközelítően 340 000 egység egyéb dokumentummal (kü-
lönnyomat, kutatási jelentés, térkép, hanglemez, hangszalag, mikrofilm stb.) ren-



delkezik. Ez az összesen 1 262 638 tételből álló gyűjtemény a központi könyvtár 
állományával együtt hathatósan szolgálja a hazai tudományos kutatás szakiroda-
lommal való ellátását. 



FUGGELEK 

KUTATÓINTÉZETI KÖNYVTÁRI HÁLÓZAT 

MTA ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI INTÉZET KÖNYVTÁRA 

1014 Budapest, Országház u. 30. 
Alapítási év: 1950 
Állomány: könyv: 28 962 kötet 

folyóirat: 11 881 kötet 

MTA ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI KUTATÓINTÉZET KÖNYVTÁRA 

1143 Budapest, Hungária krt. 21. 
Alapítási év: 1950 
Állomány: könyv: 2 320 kötet 

folyóirat: 3 436 kötet 

MTA ATOMMAGKUTATÓ INTÉZET KÖNYVTÁRA 

4026 Debrecen, Bem tér 18/c. 
Alapítási év: 1954 
Állomány: könyv: 8 335 kötet 

folyóirat: 10 186 kötet 

MTA BIOLÓGIAI KUTATÓINTÉZET KÖNYVTÁRA 

8237 Tihany, Fürdőtelep 56. 
Alapítási év: 1927 (1951-től akadémiai intézmény) 
Állomány: könyv: 5 054 kötet 

folyóirat: 8 867 kötet 

MTA BOTANIKAI KUTATÓINTÉZET KÖNYVTÁRA 

2163 Vácrátót, Alkotmány u. 2—4. 
Alapítási év: 1952 
Állomány: könyv: 3 559 kötet 

folyóirat: 2 907 kötet 



MTA CSILLAGVIZSGÁLÓ INTÉZET KÖNYVTÁRA 

1121 Budapest, Konkoly-Thege út 13 -17 . 
Alapítási év: 1921 (1951-től akadémiai intézmény) 
Állomány: könyv: 9 369 kötet 

folyóirat: 16 404 kötet 

MTA DUNÁNTÚLI TUDOMÁNYOS INTÉZET KÖNYVTÁRA 

7601 Pécs, Kulich Gyula u. 22. 
Alapítási év: 1943 (1955-től akadémiai intézmény) 
Állomány: könyv: 17 518 kötet 

folyóirat: 4 744 kötet 

MTA FILOZÓFIAI INTÉZET KÖNYVTÁRA 

1054 Budapest, Szemere u. 10. 
Alapítási év: 1957 
Állomány: könyv: 11 447 kötet 

folyóirat: 1 064 kötet 

MTA FILOZÓFIAI INTÉZET LUKÁCS ARCHÍVUM ÉS KÖNYVTÁR 

1056 Budapest, Belgrád rkp. 2. 
Alapítási év: 1971 
Állomány: könyv: 9 852 kötet 

• 

MTA FÖLDRAJZTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET KÖNYVTÁRA 

1062 Budapest, Népköztársaság útja 62. 
Alapítási év: 1951 
Állomány: könyv: 25 389 kötet 

folyóirat: 7 918 kötet 

MTA FÖLDRAJZTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET ALFÖLD-KUTATÓCSOPORT KÖNYVTÁRA 

5600 Békéscsaba, Tanácsköztársaság út 22. 
Alapítási év: 1973 
Állomány: könyv: 985 kötet 

folyóirat: 300 kötet 

MTA GEODÉZIAI ÉS GEOFIZIKAI KUTATÓINTÉZET KÖNYVTÁRA 

9400 Sopron, Múzeum u. 6—8. 
Alapítási év: 1955 
Állomány: könyv: 7 853 kötet 

folyóirat: 3 930 kötet 



MTA GEOKÉMIAI KUTATÓLABORATÓRIUM KÖNYVTÁRA 

1112 Budapest, Budaőrsi út 45. 
Alapítási év: 1955 
Állomány: könyv: 1 555 kötet 

folyóirat: 46 kötet 

MTA IPARGAZDASÁGTANI KUTATÓCSOPORT KÖNYVTÁRA 

1112 Budapest, Budaőrsi út 45. 
Alapítási év: 1960 
Állomány:könyv: 3 145 kötet 

folyóirat: 258 kötet 

MTA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZET EÖTVÖS KÖNYVTÁRA 

1118 Budapest, Ménesi út 11 — 13. 
Alapítási év: 1895 (1956-tól akadémiai intézmény) 
Állomány: könyv: 113 259 kötet 

folyóirat: 15 512 kötet 

MTA IZOTÓPINTÉZET KÖNYVTÁRA 

1525 Budapest, Konkoly-Thege út 
Alapítási év: 1959 
Állomány: könyv: 7 598 kötet 

folyóirat: 2 145 kötet 

MTA KÍSÉRLETI ORVOSTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET KÖNYVTÁRA 

1083 Budapest, Szigony u. 43. 
Alapítási év: 1954 
Állomány: könyv: 4 521 kötet 

folyóirat: 8 817 kötet 

MTA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET KÖNYVTÁRA 

1051 Budapest, Münnich F. u. 7. 
Alapítási év: 1955 
Állomány: könyv: 29 658 kötet 

folyóirat: 4 965 kötet 

MTA KÖZPONTI FIZIKAI KUTATÓINTÉZET KÖNYVTÁRA 

1121 Budapest, Konkoly-Thege út 
Alapítási év: 1950 
Állomány: könyv: 47 373 kötet 

folyóirat: 13 599 kötet 



MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓINTÉZET KÖNYVTÁRA 

1025 Budapest, Pusztaszeri út 59—67. 
Alapítási év: 1952 
Állomány: könyv: 12 190 kötet 

folyóirat: 12 976 kötet 

MTA MATEMATIKAI KUTATÓINTÉZET KÖNYVTÁRA 

1053 Budapest, Reáltanoda u. 13 — 15. 
Alapítási év: 1950 
Állomány: könyv: 33 065 kötet 

folyóirat: 31 823 kötet 

MTA MEZŐGAZDASÁGI KUTATÓINTÉZET KÖNYVTÁRA 

2462 Martonvásár, Marx tér 1. 
Alapítási év: 1950 
Állomány: könyv: 11 499 kötet 

folyóirat: 6 120 kötet 

MTA MIKROBIOLÓGIAI KUTATÓCSOPORT KÖNYVTÁRA 

1529 Budapest, Pihenő út 1. 
Alapítási év: 1963 
Állomány: könyv: 1 149 kötet 

folyóirat: 1 955 kötet 

MTA MŰSZAKI FIZIKAI KUTATÓINTÉZET KÖNYVTÁRA 

1047 Budapest, Fót i út 56. 
Alapítási év: 1958 
Állomány: könyv: 10 458 kötet 

folyóirat: 5 853 kötet 

MTA MŰSZAKI KÉMIAI KUTATÓINTÉZET KÖNYVTÁRA 

8200 Veszprém, Schönherz Z. u. 10. 
Alapítási év: 1960 
Állomány: könyv: 4 283 kötet 

folyóirat: 864 kötet 

MTA MŰSZERÜGYI ÉS MÉRÉSTECHNIKAI SZOLGÁLAT KÖNYVTÁRA 

1067 Budapest, Lenin krt. 67. 
Alapítási év: 1959 
Állomány: könyv: 1 769 kötet 

folyóirat: 800 kötet 



MTA MŰVÉSZETTÖRTÉNETI KUTATÓCSOPORT KÖNYVTÁRA 

1014 Budapest, Úri u. 62. 
Alapítási év: 1969 
Állomány: könyv: 15 632 kötet 

folyóirat: 2 609 kötet 

MTA NAPFIZIKAI OBSZERVATÓRIUM KÖNYVTÁRA 

4010 Debrecen 10. 
Alapítási év: 1958 
Állomány: könyv: 1 805 kötet 

folyóirat: 3 919 kötet 

MTA NÉPRAJZI KUTATÓCSOPORT KÖNYVTÁRA 

1014 Budapest, Országház u. 30. 
Alapítási év: 1967 
Állomány: könyv: 11 622 kötet 

folyóirat: 4 910 kötet 

MTA NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET KÖNYVTÁRA 

1250 Budapest, Szentháromság u. 2. 
Alapítási év: 1950 
Állomány: könyv: 21 973 kötet 

folyóirat: 5 805 kötet 

MTA OLAJBÁNYÁSZATI KUTATÓLABORATÓRIUM KÖNYVTÁRA 

3515 Miskolc—Egyetemváros 
Alapítási év: 1957 
Állomány: könyv: 3 453 kötet 

folyóirat: 946 kötet 

MTA PEDAGÓGIAI KUTATÓCSOPORT KÖNYVTÁRA 

1014 Budapest, Úri u. 62. 
Alapítási év: 1972 
Állomány: könyv: 2 909 kötet 

folyóirat: 450 kötet 

MTA PSZICHOLÓGIAI INTÉZET KÖNYVTÁRA 

1068 Budapest, Szondy u. 8 3 - 8 5 . 
Alapítási év: 1902 (1953-tól akadémiai intézmény) 
Állomány: könyv: 9 100 kötet 

folyóirat: 1 024 kötet 



MTA RÉGÉSZETI INTÉZET KÖNYVTÁRA 

1014 Budapest, Úri u. 49. 
Alapítási év: 1959 
Állomány: könyv: 8 736 kötet 

folyóirat: 3 433 kötet 

MTA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓINTÉZET KÖNYVTÁRAI 

1502 Budapest, Kende u. 49. 
Alapítási év: 1964 
Állomány: könyv: 13 909 kötet 

folyóirat: 2 629 kötet 

1132 Budapest, Victor Hugó u. 1 8 - 2 2 . 
Alapítási év: 1960 
Állomány: könyv: 7 849 kötet 

folyóirat: 1 879 kötet 

MTA SZEGEDI BIOLÓGIAI KÖZPONT KÖNYVTÁRA 

6726 Szeged, Odesszai krt. 62. 
Alapítási év: 1971 
Állomány: könyv: 5 137 kötet 

folyóirat: 6 385 kötet 

MTA SZEGEDI BIOLÓGIAI KÖZPONT BIOKÉMIAI INTÉZETE ENZIMOLÓGIAI 
RÉSZLEGÉNEK KÖNYVTÁRA 

1113 Budapest, Karolina út 29. 
Alapítási év: 1950 
Állomány: könyv: 2 552 kötet 

folyóirat: 3 169 kötet 

MTA SZOCIOLÓGIAI KUTATÓINTÉZET KÖNYVTÁRA 

1014 Budapest, Úri u. 49. 
Alapítási év: 1963 
Állomány: könyv: 4 676 köte t 

folyóirat: 971 kötet 

MTA TALAJTANI ÉS AGROKÉMIAI KUTATÓINTÉZET KÖNYVTÁRA 

1022 Budapest, Hermán Ottó út 15. 
Alapítási év: 1949 (1955-től akadémiai intézmény) 
Állomány: könyv: 10 841 kötet 

folyóirat: 10 675 kötet 



MTA TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZET KÖNYVTÁRA 

1014 Budapest, Úri u. 5 1 - 5 3 . 
Alapítási év: 1941 (1951-től akadémiai intézmény) 
Állomány: könyv: 71 408 kötet 

folyóirat: 16 497 kötet 

MTA TUDOMÁNYSZERVEZÉSI CSOPORT KÖNYVTÁRA 

1051 Budapest, Münnich F. u. 18. 
Alapítási év: 1968 
Állomány: könyv: 1 136 köte t 

folyóirat: 364 kötet 

MTA VILÁGGAZDASÁGI KUTATÓINTÉZET KÖNYVTÁRA 
(Tudományos Tájékoztató Szolgálata) 

1124 Budapest, Kálló esperes u. 15. 
Alapítási év: 1966 
Állomány: könyv: 22 296 kötet 

folyóirat: 1 164 kötet 

MTA ZENETUDOMÁNYI INTÉZET KÖNYVTÁRA 

1014 Budapest, Országház u. 9. 
Alapítási év: 1974 
Állomány: könyv: 13 539 köte t 

folyóirat: 4 741 kötet 

MAGYAR FÖLDRAJZI TÁRSASÁG* 

1388 Budapest, Népköztársaság u. 62. 
Alapítási év: 1872 (1950-től akadémiai felügyelet alatt) 
Állomány: könyv: 16 249 kötet 

folyóirat: 11 211 köte t 

MAGYAR NUMIZMATIKAI TÁRSULAT* 

1085 Budapest, Csepreghy u. 4. 
Alapítási év: 1902 (1970-től akadémiai felügyelet alatt) 
Állomány: könyv: 2 500 kötet 

folyóirat: 3 000 kötet 

*A tudományos társaságok könyvtárai az 1972. évi Fó'titkári utasítás alapján tartoznak az akadémiai 
intézeti könyvtárak hálózatába. Néhány éve már tekintélyes mennyiségű értékes állományukat függetlenített 
könyvtárosok gondozzák. 
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21 p. 
5. Haraszthy Gyula: Az Országos Könyvtárügyi Tanács és a magyar könyvtárügy 

időszerű kérdései. Bp. 1958. 16 p. 
6. Gergely Pál: Arany János és az Akadémia Könyvtára. Bp. 1958. 8 p. 
7. Moravek, Endre: Die neuen ungarischen Bibliotheksnormen. Wien, 1957. 16 p. 
8. Sz[akmáryné] Németh Mária: Az Akadémiai Könyvtár, mint a Magyar Tudo-

mányos Akadémia célkitűzéseinek könyvtári támogatója. Bp. 1958. 14 p. 
9. Gergely Pál: Az Akadémia levéltára a Magyar Tudományos Akadémia Könyv-

tárának kézirattárában. Bp. 1958. 11 p. 
10. Csapodi Csaba: Könyvkonzerválás és restaurálás a Magyar Tudományos Aka-

démia Könyvtárában. Bp. 1958. 18 p. 
11. Moravek Endre: Kiadványtípusok a katalogizálás szempontjából.Bp.1958.12 p. 
12. Sz[akmáryné] Németh Mária: A központi folyóirat címjegyzék kérdései. Bp. 

1959. 44 p. 
13. Csapodi, Csaba: L avenir des périodiques scientifiques. La Haye, 1958. [2] p. 
14. F[ülöpné\ Csanak Dóra: Az Akadémiai Könyvtár története a szabadságharcig. 

1826-1849. Bp. 1959. 29 p. 
15. Moravek, E[ndre] — [Weger] Veger, I[mre]: Kratkij szlovar' vengerszkih 

bibliograficseszkih terminov i szokrascsenij. Bp. 1959. 48 p. 
16. Csapodi, Csaba: Der geographische Begriff im Katalogsystem der Bibliothek. 

Wien, 1959. 11 p. 
17. Csapodi Csaba: A proveniencia elve a könyvtárban. Bp. 1959. 14 p. 
18. Rásonyi László: Stein Aurél és hagyatéka. Bp. 1960. 40 p. 1 t. 
19. Sáfrán Györgyi: Arany János és Rozvány Erzsébet. Bp. 1960. 178 p. 11 t. 
20. Rózsa György: A magyar társadalomtudományok az UNESCO kiadványaiban 

- Les sciences sociales hongroises dans les publications de l'UNESCO. Bp. 
1960. 19 p. 

21. Gergely Pál: Pápai Párizs-album a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárá-
ban. Bp. 1961. 9 p. 

22. Gergely Pál: Bartók Béla ismeretlen levelei a Tudományos Akadémia Könyv-
tárában. Bp. 1961. 15 p. 



23. Sarlóska Vince Ernő: Bolyai János házassága a köztudatban és a dokumentu-
mok. Bp. 1961. 14 p. 

24. Csapodi Csaba: Mikor pusztult el Mátyás király könyvtára? Bp. 1961. 25 p. 
25. Moravek, Endre — Weger, Imre: Abbreviaturae cyrillicae. Bp. 1961. 138 p. 
26. Rásonyi László: A magyar keletkutatás orosz kapcsolatai. Bp. 1962. 19 p. 
27. Tőkés László: Az Akadémiai Könyvtár mikrokönyv gyűjteménye és fotólabo-

ratóriuma. Bp. 1962. 13 p. 
28. Fráter Jánosné: „Nemzeti részvét emelte". 100 évvel ezelőtt kezdték építeni 

az Akadémia palotáját. Bp. 1962. 14 p. 
29. Büky Béla: Székely Bertalan hagyatéka a Magyar Tudományos Akadémia 

Könyvtárában. Bp. 1962. 24 p. 
30. Moravek, Endre: Index acronymorum selectorum. Pars 2. Instituta scientifica. 

Bp. 1962. VI, 278 p. 
31. Méreiné Juhász Margit: Mikszáth Kálmán szellemi és tárgyi hagyatéka a Ma-

gyar Tudományos Akadémián és tájmúzeumainkban. Bp. 1963. 65 p. 
32 .Rózsa, [György] George: The documentation of science organization as an 

emerging new branch of scientific information. Bp. 1962. 13 p. 
33. Gergely Pál — Molnár Zoltán: Az Akadémiai Értesítő és a Magyar Tudomány 

repertóriuma. 1840-1960. Bp. 1962. VI, 377 p. 
34. Csapodi Csaba: Mikor szűnt meg Mátyás király könyvfestő műhelye? Bp. 1963. 

. 1 8 p . 
35. Tőkés László: A mikrokártya és a kutatók. Bp. 1963. 18 p. 
36. Büky Béla — Csengeryné Nagy Zsuzsa: Székely Bertalan illusztrációi egy ter-

vezett Petőfi-életrajzhoz. Bp. 1963. 15 p. 
37. Gergely Pál: Az Akadémia szerepe a Nemzeti Színház létrehozásában. Bp. 

1963. 9 p. 
38. Moravek, Endre: Index acronymorum selectorum. Pars 3. Instituta paedago-

gica. Bp. 1963. VI, 377 p. 
39. György, [József] Josef: Die Goethe-Sammlung Balthasar Elischers in der 

Bibliothek der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. Bp. 1963. 29 p. 
12 t. 

40. Rózsa György: Részvételünk és lehetőségek a nemzetközi társadalomtudomá-
nyi dokumentációban. Bp. 1964. 17 p. 

41. Csapodi Csaba: Beatrix királyné könyvtára. Bp. 1964. 26 p. 
42. Rózsa György: Hagyomány és korszerűség: az Akadémiai Könyvtár távlati 

fejlesztéséről. Bp. 1964. 13 p. 
43. Büky Béla: A tudományos tájékoztatás egyik feladatköre: témamegoszlá-

si statisztikák készítése és alkalmazása. Bp. 1964. 16 p. 
44. Csapodi, Csaba: Conservation of the Manuscript and Old Book Collections at 

the Library of the Hungárián Academy of Sciences: methods and results. 
(1949-1964) . Bp. 1965. 48 p. 16 t. 

45. Fráter Jánosné: Részletek az Akadémiai Könyvtár történetéből. (1865 — 1875). 
Bp. 1965. 59 p. 7 t. 



46. Moravek, Endre: Index acronymorum selectorum. Pars 1. Instituta rerum 
publicarum. Bp. 1965. 621 p. 

47. Moravek, Endre: Index acronymorum selectorum. Pars 7. Instituta commu-
nicationis. Bp. 1966. XXII, 355 p. 

48. Sáfrán, Györgyi: Lettres de Romáin Rolland á Marianne Czeke dans la 
Bibliothéque de l'Académie des Sciences de Hongrie. Bp. 1966. 195 p. 4 t. 

49. Moravek, Endre: Index acronymorum selectorum. Pars 4. Religio. Bp. 1966. 
XVIII, 211 p. 

50. Rózsa, [ György] George: Somé considerations of the role of scientific libraries 
in the age of the scientific and technical revolution. — An essay and 
approach to the problem. Bp. 1970. 25 p. 

51. Simon Mária Anna: A Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézeti könyv-
tári hálózata. Bp. 1966. 52 p. 

52. Fráter Jánosné: A Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Bi-
zottságának működése 1854-1949 . Bp. 1966. 61 p. 3 t. 

53. Csapodi Csaba: A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának ősnyomtat-
vány-gyűjteménye. Bp. 1967. 34 p. 

54. H[aranginé] Boros Vilma: Széchenyi István hátrahagyott iratainak története. 
Bp. 1967. 57 p. 5 t. 

55. György József: Az Akadémia Könyvtára egykori Goethe-szobája és nevesebb 
magyar látogatói. Bp. 1968. 25 p. 

56. Bükyné Horváth Mária: Az Akadémiai Könyvtár kurrens külföldi periodiku-
mai. Bp. 1968. 50 p. 

57. Moravek, Endre: Index acronymorum selectorum. Pars 6. Instituta oecono-
mica. Bp. 1969. XIX, 556 p. 

58. Szelei László: A Magyar Tudományos Akadémia Levéltára az Akadémiai 
Könyvtárban. Bp. 1970. 60 p. 

59. Sz[abóné] Garai Judit — Újhelyi Gabriella: A Magyar Tudományos Akadémia 
Könyvtára orosz és szovjet cserekapcsolatainak vázlatos története. — 
Ocserki isztorii knigoobmena Biblioteki Vengerszkoj Akademü Nauk sz 
ruszszkimi szovetszkimi bibliotekami. Bp. 1970. 46 p. 

60. Molnár Imre: Peremlyukkártyás dokumentációs rendszerek létesítése kutató-
intézeti könyvtárban. Bp. 1970. 134 p. 

61. H[aranginé] Boros Vilma: Stein Aurél ifjúsága. Hirschler Ignác és Stein Ernő 
levelezése Stein Aurélról. 1866-1891 . Bp. 1971. 148 p. 

62. Apor, [Eva] Eve: The Persian manuscripts of the Vámbéry-bequest. Bp. 1971. 
19 p. 1 t. 

63. Gergely Pál: A Magyar Tudományos Akadémiára hagyott Vigyázó-vagyon sor-
sa. Bp. 1971. 97 p. 8 t. 

64 .Moravek, Endre-. Index acronymorum selectorum. Pars 8. Instituta sanita-
tis publicae. Instituta caritatis. Instituta varii generis. Bp. 1971. XXI, 559 p. 

65. Bükyné Horváth Mária: Az Akadémiai Könyvtár periodikumai a tudományos 
kutatás szolgálatában. Bp. 1971. 232 p. 2 t. 



66. Moravek, Endre: Index acronymorum selectorum. Pars 5. Instituta ad artes 
litteraturamque spectantia cum siglis periodicorum additis. Bp. 1972. XIX, 
477 p. 

67. Vitályos László - Orosz László: Ady-bibliográfia 1896-1970 . Ady Endre ön-
állóan megjelent művei és az Ady-irodalom. Bp. 1972. XXV, 425 p. 

68. Botka Ferenc: Magyar szocialista irodalom oroszul 1921—1945. Bibliográfia. 
- Vengerszkaja szocialiszticseszkaja literatura na ruszszkom jazüke 1921 — 
1945 gg. Bibliograficseszkij obzor. Bp. 1972. XIII, 127 p. 9 t. 

69. Szentgyörgyi Mária: Célkitűzések és reformtörekvések a Magyar Tudományos 
Akadémián. 1831-1945 . Bp. 1973. 170 p. 

70. Fráter Jánosné: A Magyar Tudományos Akadémia állandó bizottságai. 1854— 
1949. Bp. 1974. 430 p. 

71. és 72. szám előkészületben. 
73. Az Akadémiai Értesítő és a Magyar Tudomány indexe 1840—1970. A — L. 

Szerk. Darabos Pál és Domsa Károlyné. Bp. 1975. 473 p. 
74. Az Akadémiai Értesítő és a Magyar Tudomány indexe 1840—1970. M — R. 

Szerk. Darabos Pál és Domsa Károlyné. Bp. 1975. 4 7 5 - 8 4 6 . p. 
75. Az Akadémiai Értesítő és a Magyar Tudomány indexe 1840—1970. S — Z. 

Repertórium 1840-1970 . Szerk. Darabos Pál és Domsa Károlyné. A reper-
tóriumot összeáll. Pétervári Lászlóné és Sz[abóné] Garai Judit. Bp. 1975. 
847 -1242 . p. 

A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Kézirattárának Katalógusai 

(Catalogi Collectionis Manuscriptorum Bibliothecae Academiae 
Scientiarum Hungaricae) 

1. F[ülöpné] Csanak Dóra: Balázs Béla hagyatéka az Akadémiai Könyvtár Kézirat-
tárában. (Ms 5009 - Ms 5024). Bp. 1966. 95 p. 5 t. 

2. Rejtő István: Zalka Máté kéziratos hagyatéka. (Ms 4796 - Ms 4806). Bp. 1966. 
49 p. 

3. F[ülöpné] Csanak Dóra: Vörösmarty Mihály-levelezés, Csokonai Vitéz Mihály-
levelezés, Ady Endre-gyűjtemény. ( K I - K 21). Bp. 1967. 199 p. 4 t. 

4. Fráter Jánosné: A Bolyai-gyűjtemény. (K 22 - K 30). Bp. 1968. 119 p. 8 t. 
5. Csapodi Csaba: A „Magyar Codexek" elnevezésű gyűjtemény. (K 31 - K 114). 

Bp. 1973. 133 p. 
6. F[ülöpné] Csanak Dóra: Szabó Lőrinc kéziratos hagyatéka. (Ms 6450 - Ms 

7405). Bp. 1973. 309 p. 
l.Marth Hildegard: A Goethe-gyűjtemény. (K 115 - K 124). Bp. 1974. 130 p. 

6 t. 
8. Marth Hildegard: A Gábor Andor-hagyaték. (Ms 4456 - Ms 4500). Bp. 1974. 

166 p. 



Disszertáció katalógusok 

Kandidátusi és doktori disszertációk katalógusa 1952—1961. [1. rész]. 
Szerk. Csapodi Csaba és Gergely Pál. Bp. 1962. IV, 183 p. 

Kandidátusi és doktori disszertációk katalógusa 1962—1963. [2. rész]. 
Szerk. Fráter Jánosné és Hajnal Gáspár. Bp. 1965. 87 p. 

Kandidátusi és doktori disszertációk katalógusa 1964—1965. 3. rész. 
Szerk. Fráter Jánosné, Hajnal Gáspár és Markovits Pálné. Bp. 1967. 85 p. 

Kandidátusi és doktori disszertációk katalógusa 1966—1967. 4. rész. 
Szerk. Hajnal Gáspár, Markovits Pálné és Maróth Miklós. Bp. 1969. 95 p. 

Kandidátusi és doktori disszertációk katalógusa 1968—1970. 5. rész. 
Szerk. Wojtilla Gyula. Bp. 1972. X, 137 p. 

A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának Mikrokiadványai 

1. Ferenczy Endre: Bevezetés az ékírásos jogtörténetbe. Bibliográfia. Bp. 1962. 
5 mikrolap. 

2. Vajda, Pál: Hungárián pioneers in electrical engineering. Bp. 1963. 2 mikrolap. 
3. Hazai, György: Ármin Vámbéry 1832—1913. A bio-bibliography. Bp. 1963. 

1 mikrolap. 
4. Vajda, Pál: History of the transformer. Bp. 1964. 3 mikrolap. 
5. Vajda, Pál: Hungárián bridges and bridge builders. Bp. 1964. 4 mikrolap. 
6. [Dezső] Dezse, L[ászló]: Materialü k szlovaiju zakarpatszkoj literaturü X V I -

XVII. w . Bp. 1965. 16 mikrolap. 

Sorozatokon kívül megjelent munkák 

Tudományszervezési Tájékoztató 1961— (évenként 6 szám) 
[Magyar Tudományos Akadémia. Könyvtár]. Kurrens külföldi periodikus kiadvá-

nyok jegyzéke, összeáll. Bükyné Horváth Mária. Bp. 1960. 517 p. Soksz. 
Suppl. 1. Bp. 1962. 211 p. Soksz. 
Suppl. 2. Bp. 1966. 261 p. Soksz. 

[Magyar Tudományos Akadémia. Könyvtár]. Kurrens külföldi periodikus kiadvá-
nyok jegyzéke, összeáll. Bánhegyi Zsolt, Bükyné Horváth Mária stb. Bp. 1973. 
VII, 595 p. 

Kurrens külföldi periodikus kiadványok az akadémiai intézeti könyvtárakban. 
Lelőhelyjegyzék, összeáll. Büky Béláné és Fekete Györgyné, Weger Imre közre-
működésével. Bp. 1964. IX, 525 p. Soksz. 

A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Új Külföldi Gyarapodásainak Jegy-
zéke. 1972— (évenként 6 szám) Soksz. 

A megújhodott Magyar Tudományos Akadémia. 1949-1953 . Bibliográfia. Bp. 
1954. 156 p. Soksz. 



A Magyar Tudományos Akadémia működése. 1954. Bibliográfia. Bp. 1955. 
137 p. Soksz. 

A Magyar Tudományos Akadémia működése. 1955. Bibliográfia. Bp. 1956. 
308 p. Soksz. 

Radioaktív izotópok. Bibliográfia a magfizikai alapfogalmak, a mérési módszerek, 
az egészségvédelmi eszközök, valamint néhány területen tör ténő alkalmazás 
tanulmányozásához, összeáll. Földes Endre. Bp. 1954. 25 p. Soksz. 

Az atomenergia békés felhasználása. Bibliográfia. Bp. 1955. 296 p. Soksz. 
A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 1826-1961 . Szerk. Rózsa György 

irányításával Csapodi Csaba, Moravek Endre [stb.] Bp. 1960. 109 p. 
The Library of the Hungárián Academy of Sciences 1826-1961 . Ed. by G[yörgy] 

Rózsa with the collab. of C[saba] Csapodi, E[ndre] Moravek [etc.] Bp. 1960. 
99 p. 

Bibliotéka Vengerszkoj Akademii Nauk 1826—1961. Pod red. G[yörgy] Rózsa. 
Szószt. I[mre Weger] Veger, E[ndre] Moravek [i dr.] Bp. 1960. 101 p. 

Idegennyelvű pszichológiai művek könyvtárainkban. 1950—1960. Bibliográfia. 
Összeáll, az MTAK Bibi. Oszt. Bp. 1961. 155 p. Soksz. (Közös kiadás az MTA 
Pszichológiai Bizottságával.) 

Hungárián publications on Asia and Africa. 1950—1962. A selected bibliography. 
Compil. by Eva Apor - Ildikó Ecsedy. Bp. 1963. 106 p. 

A magyar szakirodalom külföldi referáltsága. (Kémia, biológia, orvostudomány), 
összeáll. Varga Veronika — Rátz Erzsébet — Dörnyei Sándor. Bp. 1964. 85 p. 
Soksz. 

A Magyar Tudományos Akadémia tagjai 1825 — 1973. összeáll. Fekete Gézáné. 
Bp. 1975. XII, 609 p. 

Bartoniek Emma: Fejezetek a XVI—XVII. századi történetírás történetéből. Saj tó 
alá rend. Ritoók Zsigmondné. Kézirat gyanánt. Bp. 1975. 586 p. (Közös kiadás 
az MTA írod. tud. Intézetével.) 
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Az Akadémia épülete a múlt században 



Teleki József 



Széchenyi István 



A Könyvtárba járó első külföldi folyóiratok jegyzéke 



KÖNYVTÁRI UTASÍTÁS. 
• 

I . F e j e z e l 

A' m. academiai könyvtár' rendeltetéséről. 

M . 
A* magyar academia' könyvtára főkép az intézet 

tag}at használatára van ugyan szánva; mindazonáltal 
a* tudományos közönségnek is meg fog helybeni hasz-
na La végett nyittatni, mihelyt lajstromainak álla pótja 
azt megengedendő 

n . F e l e z e l 

Az academiai könyvtár alkatrészei 'a egymátthozi 
viszonyai. 

Az academiai könyvtár két fö részre oszlik : 
1) A' szorosan acadetniaira, raellv egyes haza. 

fiak* ajándékaiból, az országos törvény* rendeleténél 
fogva a' kormány' útján érkezett új nyomtatványok-
ból , s az academia' vásárlásaiból áll ; '» ehhez képest 
az academia' bélyegét viseli; 

A Könyvtár első működési szabályzata 1848-ból 





« Az Akadémia épülete ma 

A Könyvtár az Akadémia palotájában. Metszet 1865-ből 



A katalógusterem 



A párizsi Akadémia elismervénye cserébe küldött kiadványokról 



Toldy Ferenc (1805-1875) 1851-ig 
titoknokként látja el a főkönyvtárnoki teendőket 

Heller Ágost (1843-1902) 
főkönyvtárnok: 1894-1902 

Hunfalvy Pál (1810-1891) 
főkönyvtárnok: 1851-1891 

AZ A K A D É M I A 
FÖKÖNYVTARNOKAI 

Fröhlich Róbert (1844-1894) 
főkönyvtárnok: 1892-1894 
(fényképfelvétel nem áll rendelkezésre) 



Szily Kálmán (1838-1924) 
főkönyvtárnok: 1905-1924 

Szinnyei József (1857-1943) 
főköriyvtárnok: 1928-1943 

Ferenczi Zoltán (1857-1927) 
főkönyvtárnok: 1925-1927 

Melich János (1872-1963) 
főkönyvtárnok: 1943-1948 



Jegyzék a szentpétervári Akadémiának küldött cserekiadványokról 

Wilhelm Radloff levele Budenz Józsefhez • 







Horae Beatae Mariae Virginis. Franciaországi kódex, 1540 

< Besztercei szójegyzék. Nyelvemlék 1380—1410 körül 





A ? 

Színezett táblanyomat 1430 körül 

« Kyeser, Conrad: Bellifortis. Illuminált kódextöredék a 15. század elejéről 



Ketham, Iohannes de: Fasciculus medicinae. Velence 1500. Ősnyomtatvány 

Stephan, Páter: Schatzbehalter. Nürnberg 1491. Ősnyomtatvány • 





Szent Pál levelei 
Krakkó 1533. Az első teljes egészében magyar nyelven nyomtatott könyv 



Haűg, Hans: Der Hungern Chronica. Antiqua 1534 





Vietorisz-kódex. Zenei gyűjtemény 1670 körül 

•4 Szenczi Molnár Albert verse és glosszája 1597-ből egy Janus Pannonius-kötetben 



Wathay Ferenc énekeskönyve 1604-ből 



Kolozsvári kötés a 17. századból 



Kazinczy Fercnc: Fogságom naplója 



Johann Wolfgang Goethe verskézirata és árnyképe 



Nagyszombati kötés a 18. századból 



Nagyszombati kötés a 18. századból 



Az Akadémia első nemzetközi kapcsolatának dokumentuma 1833-ból: 
P.S. Du Ponceau-nak, a philadelphiai Filozófiai Társaság elnökének levele 



Eötvös József levele Toldy Ferencnek 



Fényes Elek megköszöni az Akadémiának levelező taggá választását 



Róbert Wilhelm Bunsen levele az Akadémiának 



Liszt Ferenc levele Vörösmar ty Mihálynak 



Vörösmarty Mihály: Gondolatok a könyvtárban 



Széchenyi István levele felsőbüki Nagy Pálnak 



Körösi Csorna Sándor síremlékének képe Széchenyi István hagyatékából 





Debreceni kötés a 18. századból 

Kossuth Lajos levele Vörösmarty Mihálynak 

Csokonai Vitéz Mihály:A füredi parton 



Michael Faraday megköszöni az Akadémiának taggá választását 



Semmelweis Ignác beszámol az Akadémiának felfedezéséről 



Vámbéry Ármin-emlékérem 

Kazinczy Ferenc-emlékérem 

Lóczy Lajos-emlékérem 



Madách Imre: Az ember tragédiája 



Jedlik Ányos jelentése az Akadémia Természettudományi Bizottságának 



Eötvös Loránd javasolja 
Kőnig Gyula akadémikussá választását 



Bolyai János Appendixének kéziratos címlapja 



Jules Henri Poincaré megköszöni a Bolyai-díjat 



Korányi Frigyes-emlékérem 

Arany János-emlékérem Mikszáth Kálmán-emlékérem 



Arany János kapcsos könyve 



Arany János Hamlet-fordítása 



Arany János gesztenyefája az Akadémia udvarán 
(a hagyomány szerint) 

Arany János egykori főtitkári szobája — ma 
Kézirattár 



Ady Endre :/lz én hadseregem 



Lukács György levele Fülep Lajosnak 



Bartók Béla megköszöni akadémiai taggá választását 



Kodály Zoltán levele Beke Ödönnek 



Werner Heisenberg levele Ortvay Rudolfnak 



Hevesy György levele Ortvay Rudolfnak 



Neumann János levele Ortvay Rudolfnak 



Balázs Béla tervezett Dózsa-filmjének forgatókönyve 



Kosztolányi Dezső-.Idill a Hűvösvölgyben 

Szabó Lőrinc: Tücsökzene. Részlet • 





A Keleti Gyűjtemény olvasóterme 

Mahzor. Héber kézirat a 15. századból • 





Maimonidesz: A/ísvíö Tóra. Héber kézirat 1310-ből Mairnonidesz:Ms«a Tóra. Héber kézirat 1296-ból 



Lam-rim. Tibeti fanyomat 

Körösi Csorna Sándor mellképe 



Biblia. Geez kézirat a 17. századból 



Mohamedán imakönyv. Arab kézirat 
a 18. századból 

Kitab hadikat ul zurafa. Oszmán-török 
kézirat 1782-ből 





< Firdauszi: Súhnáme. Perzsa kézirat 
a 18. századból 

Man ji ji szu cse. Kínai selyemfestmény 

Szanszkrit kézirat 
a 18. századból 



Theodor Nöldeke levele Goldziher Ignáchoz 



Eredeti lemezfelvétel Stein Aurél hagyatékából: Avantipur 



Felelős kiadó: az MTA Könyvtára igazgatója 

Felelős szerkesztő: Fekete Gézáné 
Szerkesztő: Deák Lászlóné 
Műszaki szerkesztő: Sasvári Károly 

Alak BN/12 - Terjedelem 13,9 (A/5) ív 
Megjelent 1976 - Példányszám: 1000 
Készült az MTA KESZ Sokszorosítójában 767973 
F. v.: Szabó Gyula 
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