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Reprográfia 
 
Fotótechnikai szolgáltatások  
 
Felvételek száma                  1999                   2000 
Mikrofilm               10 965                10 860 
Kisfilm                    444                     261 
6x6 vagy színes felvétel                    651                  1 638 
Összesen               12 060                12 759 
 
Másolatok száma                  1999                    2000 
Mikrofilm-másolat                  4 696                   2 800 
Fotókópia (nagyítás)                   1 396                   1 780 
Elektrosztatikus nagyítás                   7 938                   8 880 
Összesen                14 030                 13 460 
 
Xerox gyorsmásolat 
 
 2000-ben 2 502 megrendelésre 122 925 db másolat készült el. A műhely 
bevétele 979.964 forint volt.  
 
Infotec 4451 géppel:       53 497 másolat 
Nashua géppel:               69 428     “ 
Xerox Document Center géppel:     133 526     “ 
 
 
V. INFORMÁCIÓSZOLGÁLTATÁS 
 
A számítógép nyújtotta lehetőségeket a tájékoztatásban is hasznosítottuk. Belföldről 
és külföldről egyaránt érkeztek kérdések könyvtárunk állományával, szolgáltatásaival 
kapcsolatban, továbbá gyakoriak voltak az általános jellegű refe-renszkérdések a 
legkülönbözőbb területekről. A telefonon kért tájékoztatás hasonló mértékű volt az 
előző évihez. A forgalmasabb időszakokban mintegy 30-40 kisebb-nagyobb 
utánajárást igénylő kérdésre adtunk választ, tájékoztatást. 
 
Hagyományos szolgáltatásainkat az adatbázisok állandóan bővülő köre egészíti ki. 
Állományunkba az év során egyre  nagyobb számban érkeztek CD-k, me-lyek 
túlnyomó többsége az Info-Centrumba került, részletes leírásuk és installálásuk 
folyamatosan történik. 
 
Az akadémikus bibliográfia 2 640 tétellel bővült. Újdonság az előző évhez képest, 
hogy az akadémikusoktól bekért anyag 2000. januárjától már e-mail-en keresz-tül is 
beküldhető. Bekérjük az MTA külső tagjainak éves publikációs anyagát is. 
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A Számítógépes Referensz Szolgálatnál az eddigi gyakorlatnak megfelelően a 
szolgáltatásokat előfizetéses és alkalmi keresési rendszerben lehetett igénybe venni. A 
szolgáltatás alapját az ISI Science Citation Index adatbázis képezte.  Az előfizetők 
száma tovább csökkent (az előző évi 78 főről 66 főre) a későbbiekben részletezett on-
line szolgáltatás népszerűsége miatt.  
 
Az alkalmilag megrendelt CD-ROM alapú szolgáltatásokkal 849.473 forint árbevételt 
értünk el, 431 gépóra felhasználásával. 
 
 1. Előfizetők száma és a szolgáltatás típusainak megoszlása - SCI 
(Számítógépes Referens Szolgálat) 
 
 1999 2000 1999 2000 
A. Folyóirat 
tartalomjegyzék 

    7 fő    6 fő   24 db folyóirat 19 db folyóirat 

 24 fajta 19 fajta 
B. ASCA témafigyelés 53 fő 43 fő 58 profil 46 profil 
C. Publikációs tevékenység, 
Ill. idézettség figyelés 

 
24 fő 

 
23 fő 

 
123 név 

 
114 név 

 
2. CD-ROM adatbázisokból történt szolgáltatások - Info-Centrum (2000) 
 
                Óra                 Ft 
SCI CD-ROM-ból keresések                431           849.473 
 
 
A Számítógépes Referensz Szolgálat CD-ROM bemutatót  tartott az Info- 
Centrumban 48 könyvtáros hallgatónak három alkalommal összesen 6 órában. 
 
Az adatbázisok és multimédiás CD-k teljes állománya elérhető az Info-Centrum 
központi számítógépén, melyek közül néhány pedig közvetlenül az olvasótermi PC-
ken. 
 
2000-ben is elsődleges feladat volt a hozzáférés biztosítása az Institute for Scientific 
Information (ISI) két adatbázisának Science Citation Index (SCI) és Arts and 
Humanities Citation Index (AHCI)  a konzorcium tagjai részére. Az üzemel-tetéssel 
kapcsolatosan az év során több számítástechnikai probléma is felmerült. Ezek ellenére 
az akadémiai intézetek és az OMIKK részéről egész évben folyamatos, bár változó 
intenzitású érdeklődés nyilvánult meg az adatbázisok iránt. Sajnálatos azon-ban, hogy 
nem járt sikerrel az ELTE munkatársainak érdeklődését felkelteni az ISI adatbázisok 
iránt.  
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Külső munkaállomásról összesen 3 736 alkalommal 1 989 óra, belső munka-
állomásról pedig 1 142 alkalommal 265 óra időtartamban használták az ISI adat-
bázisokat. 
 
Az év során konzorciális együttműködés keretében Könyvtárunk olvasói részére több 
adatbázis hozzáférési jogát tudtuk biztosítani:  
- az ELTE Egyetemi Könyvtár továbbra is biztosította a Patrologia Latina adat-
bázist az Interneten keresztül és a Philosopher’s Index adatbázist CD ROM-on;  
- 1999. év végén létrejött az Electronic Information for Libraries (EIFL) 
megállapodás a Soros Alapítvány és az EBSCO között, mely 3 000 angol nyelvű 
tudományos folyóiratot tesz hozzáférhetővé elektronikus úton valamennyi magyar 
közkönyvtár részére. Így e projekt keretében elérhetőek voltak a következő  
adatbázisok: Academic Search Elite, Business Source Premier, Newspaper Source 
Plus, MasterFILE Premier, Comprehensive MEDLINE Plus; 
- a BMGE Könyvtár és Tájékoztatási Központ által szervezett konzorcium biz-
tosította a SpringerLink projektbe tartozó mintegy 400 teljes szövegű folyóirat online 
elérését. Ezek a folyóiratok nem tartoznak szorosan a Könyvtár gyűjtőkörébe, így 
ezzel a lehetőséggel elsősorban azok a kutatók, olvasók éltek, akik másmódon nem 
jutnak hozzá ezekhez a természettudományi folyóiratokhoz; 
- az OMIKK-kal közös pályázat támogatást kapott a Gale két adatbázisára, 
amelyek 2001. márciusától lesznek hozzáférhetőek;  
- csatlakoztunk egy újonnan létrehozott konzorciumhoz is, amelyet a Pázmány 
Péter Katolikus Egyetem Könyvtára szervezett. Ezzel a következő CD-ROM 
adatbázisok lesznek elérhetőek a Könyvtár 5 gépén: 
Thesaurus Linguae Graecae 
Monumenta Germaniae Historica 
The Papal Letters 
International Medieval Bibliography 
Index of Latin Forms                          
 
 
VI. KÖNYVTÁRGÉPESÍTÉS 
 
A 2000. évváltás (Y2K) nem okozott fennakadást az Akadémiai Könyvtár 
számítógépes hálózatában. A szükséges szoftver-felújítás mind a nagygépes hálóza-
ton, mind a személyi számítógépeken megtörtént.  
 
Pozitív változás, hogy a magyarországi gerinchálózatra csatlakozó bérelt vonal 
sávszélessége  64 kbps-ról 128 kbps-re nõtt.  
 
Az 1999-ben nyert telematikai pályázati támogatás biztosította az adatbázis 
szolgáltatást ellátó CD szerver korszerűsítését. Ezen kívül a Könyvtár saját forrásból 
vásárolt 7 db gépet, 4 HP lézernyomtatót és két nagy teljesítményű Epson nyomtatót. 
  

 


