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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-
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ken PC-ket, munkaállomásokat helyeztünk el. (2001-ben 22 személyi számítógép 
beszerzésére volt lehetőség.) Az MTAK adatbázisainak a régi szerverről az új szer-
verre való áttelepítése, valamint a tényleges migrációt jelentő rekordáttöltés az új 
ALEPH 500 struktúrába júniustól novemberig tartott a forgalmazó vállalat, az EX-LH 
közreműködésével. A nyári szünet utáni nyitáskor - augusztus 7-én - már lehetséges 
volt a keresés a törzsgyűjteményben, az adatbázis egyéb elemei és különböző funkciói 
az év végéig fokozatosan váltak hozzáférhetővé. Mivel a feldolgozási munkafolyamat 
MARC-alapú lett, és az online tájékoztatás is részben más módon történik az új rend-
szerben, 2001 áprilisától szakaszosan akkreditált tanfolyamokat és rendszerkezelő 
oktatást szerveztünk a munkatársak részére. 

Megtörtént az OPAC integrálása az MTAK honlapjába, ahol segédanyagként a 
katalógus használatáról szóló tájékoztatókat helyeztünk el. A Könyvtár alapításának 
175. évfordulója tiszteletére egy 35 képből álló online körsétát állítottunk össze a 
honlap menüjében. 2001-ben az MTAK honlapjára (w3.mtak.hu) összesen 239 411 
belépést rögzítettünk. 

Az évek óta nehézséggel működő elektronikus levelezőrendszer 2001 májusá-
tól stabilizálódott, amikoris a szoftver új, szűrővel ellátott verzióját sikerült beüze-
melni. 2001 decemberében a Könyvtár távközlési vonala is javult: a 128 kbps helyett 
az MTA fővonalához kapcsolódva megosztva jutunk hozzá egy 10 Mbps sebességű 
vonalhoz. 

A Folyóiratosztályon üzemelő dokumentumok továbbítását végző számító-
gépet meghibásodás miatt ki kellett cserélni, ill. sor került az ARIEL program új 
verziójának megvásárlására is.  
 
 
VII. AKADÉMIAI LEVÉLTÁR 
 

A Levéltár 2001-ben tovább gyarapította állományát, folytatta a begyűjtött 
anyag feldolgozását és ellátta az MTA Titkárság és a Doktori Tanács irattári feladatait 
és a levéltári kutatószolgálatot. 

Az iratállomány növekedése 33,24 ifm volt. Az év végére az iratállomány 
mennyisége elérte a 2360,05 ifm-t. Az átvett jelentősebb irategyüttesek: Pénzügyi 
Osztály 8,16 ifm; Tudományos Minősítő Bizottság 6 ifm; Jogi- és Igazgatási Fő-
osztály 4,8 ifm; Bolyai Ösztöndíj 3,36 ifm, VII. Kémiai Tudományok Osztálya 
2,28 ifm. A hang- és fotógyűjteményünk az elmúlt évben nem gyarapodott. Az intéze-
tek iratkezelésének folyamatos ellenőrzésére nincs lehetőségünk, de alkalmanként ta-
nácsot adunk, ill. ellenőrzünk, és többször adunk ki selejtezési engedélyt. Idén az 
OTKA Irodával és a Kémiai Kutatóközponttal beszéltük meg az iratrendezést és írtuk 
alá a selejtezési jegyzőkönyveket.  

Az iratrendezés az elmúlt években kialakult gyakorlat szerint folyt, elsősorban 
az újonnan beérkezett és a kutatószolgálat számára elővett anyagokban végzünk 
közép- és darabszintű rendezést. Így elsősorban a Doktori Tanácstól átvett iratokban, 
de ez több fondot is érint: a Tudományos Minősítő Bizottság 50 doboznyi iratanya-
gához elkészült 477 katalóguscédula, Doktori Tanács 20 dobozához pedig 172 kataló-


