
A nyilvánosság számára történő megismertetés módjai, eszközei 

 

Feldolgozás 

Elsődleges célunk, hogy az intézményen belül folyó emigrációs tematikájú 

feldolgozómunka eredményeiről tudósítva segítsük az érdeklődők tájékozódását, a 

kutatók munkáját. A kínált tájékozódási módokat a HuntékaM integrált 

gyűjteménykezelő rendszerben található adatbázisaink (az emigráns irodalmi lexikon 

illetve az egyes gyűjteményi katalógusaink) közötti – emigrációs szempontú – 

egységes kereshetőség létrehozásával kívánjuk tovább bővíteni, s emellett 

szándékunkban áll teret adni szövegközléseknek és szakmai tanácskozásoknak, az 

emigrációkutatás újabb fejleményeinek. 

A feldolgozás módszertanát tekintve a dokumentumok az érvényes múzeumi és 

könyvtári szabványok szerint kerülnek metaadatolásra a HuntékaM rendszerben, a 

dokumentumok címlapjainak digitalizált képeivel kiegészítve. 

A feldolgozás során azon dokumentumok élveznek elsőbbséget, amelyek 

Magyarországon unikálisnak tekinthetőek, vagy csak szórványként találhatóak meg a 

hazai közgyűjteményekben. 

Közzététel – kutatás 

Meggyőződésünk, hogy a rendszerezett, a feldolgozás eredményeit naprakészen 

közvetítő bemutatás hathatósan szolgálja az emigrációs irodalom magyar irodalom 

történetébe való integrálását, mely téren még vannak teendőink. Intézményünk e 

felismerés szellemében emigrációs kutatóhely kiépítését célozza, hagyományos és 

elektronikus tájékoztatási lehetőségek megvalósításával – többek között önálló 

internetes portál formájában –, olyan szolgáltatást indítván útjára, melynek révén az 

érdeklődő betekintést kaphat az eddig összegyűlt anyag sokféleségébe. 

Pályázatunk sikere esetén a gyűjtemény megérkeztekor, hagyományainkhoz híven, 

sajtónyilvános átvételi ünnepséget kívánunk rendezni, hogy az emigráció iránt 

érdeklődő kutatói kör tudomást szerezzen e források hazaérkezéséről. A 

nyilvánosságra hozatal tekintetében folyamatosan tájékoztatni kívánjuk a 

közvéleményt az egyes feldolgozási fázisok eredményeiről. 



Kutatóhely, tájékoztatás 

A Könyvtár olvasóterme egyúttal Múzeumunk kutatóhelye. A szakkönyvtári kutatóhely 

jelleg megköveteli, hogy olvasóinknak kiváló szolgáltatásokat nyújtsunk. 

Ez a kutatószolgálat munkatársainak személyes kompetenciáin túl a naprakész 

szakirodalom jelenlétét, ismeretét jelenti. A hagyományos tájékoztatás eszközei 

mellett hozzáférést kell biztosítani elektronikus információforrásokhoz is, online és 

offline adatbázisokhoz. 

A PIM Könyvtárának olvasótermébe látogató érdeklődők az állományvédelmi 

szempontok figyelembevételével az elsődleges dokumentumokat kézbe véve 

kutathatják. 

Elektronikus publikálás 

A HuntékaM rendszerben feldolgozott dokumentumok azonnal, automatikusan web-

es publikálásra kerülnek a Petőfi Irodalmi Múzeum online katalógusában 

(www.opac.pim.hu ). 

A gyűjtemény feldolgozása folyamán napvilágra kerülő tudományos és történeti, 

irodalom- és sajtótörténeti információkat a Múzeum emigráns portálján tesszük közzé 

(www.emigrans.hu ). 
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