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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. 
  

 


