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Reprográfia 
 
Fotótechnikai szolgáltatások  
 
Felvételek száma 2000 2001 
Mikrofilm        10 860         17 251 
Kisfilm             261                      646 
6x6 vagy színes felvétel          1 638                      721 
Összesen        12 759           18 618 
 
Másolatok száma 2000 2001 
Mikrofilm-másolat         2 800          1 799 
Fotókópia (nagyítás)          1 780             935 
Elektrosztatikus nagyítás          8 880        10 191 
Összesen       13 460        12 925 
 

 
Xerox gyorsmásolat 

 
2001-ben 2 049 megrendelésre 105 126 db másolat készült el. A műhely 

bevétele: 893 064 forint volt.  
 
Infotec 4451 géppel:   39 320 
Nashua géppel        :   65 806 
 
 
V. INFORMÁCIÓSZOLGÁLTATÁS 
 

Tájékoztató jellegű kérdések mind belföldről, mind külföldről telefonon, 
postán, faxon valamint e-mailen érkeztek az Olvasószolgálatra. A kérdések nagy része 
könyvtárunk állományával, szolgáltatásaival volt kapcsolatos, de számos általános 
jellegű referenszkérdés is érkezett a legkülönbözőbb területekről. Írásban 54 kérdést 
válaszoltunk meg. A telefonon kért tájékoztatás, információ hasonló mértékű volt, 
mint az előző években. Átlagosan napi 30-40 telefonon feltett kérdésre adtunk választ. 
A fentieken kívül a Könyvtár többi osztályai is rendszeresen adtak tájékoztatást szó-
ban és írásban bel- és külföldre egyaránt. Különösen sok munkát igényel, ha külföld-
ről kritikai kiadásokhoz kérnek a Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye anyagában 
található adatokat (mint pl. Sebastian Brant és J.Chr. Gottsched).  

Az információszolgáltatásban előrelépést jelentett, hogy az Oktatási Miniszté-
rium (OM) október 1-től elindította az Elektronikus Információszolgáltatás (EISz) 
programot. Ennek előzményeként együttműködési megállapodást kötött az MTA-val 
az ISI Web of Science, valamint az Elsevier Science Direct adatbázisok hozzáférhe-
tővé tétele tárgyában. Később a SwetsnetNavigator is elérhetővé vált e megállapodás 
résztvevőinek. A Könyvtár OTKA pályázaton nyert 10 MFt támogatása is hozzájáru-
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lást képezett a nemzeti licenc megvásárlásához, amit az MTA további 11 MFt-tal egé-
szített ki. ĺgy a Web of Science három adatbázisa (SCI, SSCI, AHCI) 1996-ig vissza-
menőleg, valamint a Science Direct és a SwetsnetNavigator valamennyi akadémiai 
intézet és kutatócsoport számára hozzáférhető. Olvasóink számára Folyóiratolvasó-
ban, valamint az Info-Centrum számítógépein érhetők el ezek az adatbázisok. A CD-
ROM állomány jelentős részéhez is az Info-Centrum multimédiás gépén biztosítunk 
hozzáférést. 

A fentieken kívül a Könyvtár tagja volt más konzorciumoknak is, így olvasó-
ink számára hozzáférést biztosítottunk a következő online adatbázisokhoz: 
- az ELTE Egyetemi Könyvtár továbbra is biztosította a Patrologia Latina adatbázist 
interneten, valamint a Philosopher’s Index adatbázist CD-ROM-on; 
- a BMGE által szervezett konzorcium révén hozzájutottunk a SpringerLink mintegy 
500 teljesszövegű folyóiratot és sorozatot tartalmazó adatbázisához; 
- az OMIKK-kal kötött konzorcium keretében voltak hozzáférhetőek mind az olvasó-
ink, mind az intézetek részére a Gale Expanded Academic ASAP, valamint az 
International Biography Resource Center adatbázisai. Mivel az OSI által kezdemé-
nyezett EIFL projekt megszűnt az év során, az EBSCO Academic Search Elite és a 
Business Source Premier adatbázisai ugyancsak e konzorciumi tagság révén voltak 
hozzáférhetőek ugyanezen kör számára. 

Az akadémikus bibliográfia 2 512 tétellel bővült. A bibliográfia naprakészen 
tartalmazza az MTA belső- és külső tagjainak mind belföldi, mind külföldi publiká-
ciós anyagát. 

A Számítógépes Referensz Szolgálatnál az eddigi gyakorlatnak megfelelően 
a szolgáltatásokat előfizetéses és alkalmi keresési rendszerben lehetett igénybe venni. 
A szolgáltatások alapját az ISI Science Citation Index adatbázisa képezte. Az év során 
tovább csökkent az előfizetők száma (az előző évi 66 főről 25 főre, alkalmi megren-
delést l61-en kértek). Ez minden bizonnyal a Web of Science (WoS) szélesebb körű 
hozzáférésének következménye. Úgy véljük azonban, hogy erre a szolgáltatásunkra a 
kutatók egy része továbbra is igényt fog tartani, ugyanis nem mindenki vállalkozik 
önállóan a WoS adatbázis lekérdezésére. 

Előfizetéses és alkalmi keresési rendszerben megrendelt CD-ROM alapú 
szolgáltatásokkal 1 041 066 forint árbevételt értünk el, 356,5 gépóra felhasználásával. 
 
 
VI. KÖNYVTÁRGÉPESĺTÉS 
 

Többévi előkészítés után 2001-ben került sor az új, grafikus felületű 
ALEPH 500 integrált rendszerre való áttérésre. A migráció a legnagyobb volumenű 
munkát jelentette 1992, az integrált rendszer helyi telepítése óta. A megfelelő hardver-
háttér megteremtése érdekében az épületben kiépítették a modern technológiájú UTP-
kábelhálózatot. Új, nagyteljesítményű UNIX alapú központi szervert vásároltunk, 
amelyre telepítésre került az ALEPH 500 integrált rendszer. A grafikus munkafelület 
használatát biztosítandó a könyvtári munkafolyamatban és az olvasói keresésben 
egyaránt, a régi terminálokat kivontuk a használatból és helyettük a szükséges helye-


