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V. INFORMÁCIÓSZOLGÁLTATÁS 
 

A Könyvtár olvasókat fogadó valamennyi osztálya rendszeresen ad tájékoz-
tatást mind szóban, mind írásban hazai és külföldi érdeklődőknek egyaránt. 60 esetben 
került sor hosszasabb utánjárást igénylő kérdés megválaszolására. Különösen gyakran 
érkezik több napos kutatást is igénylő kérés a Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjtemé-
nyéhez (mint pl. J. Chr. Gottsched állományunkban lévő művei, J. H. Jung-Stilling 
kéziratai és művei). 

2002-ben újabb adatbázisokkal bővült az információellátás. Az információ-
szolgáltatásban kiemelkedő jelentőségű volt az Oktatási Minisztérium által elindított 
és az MTA által is támogatott Elektronikus Információszolgáltatás (EISz) program 
keretében hozzáférhető adatbázisok használata. Ezek a következők: ISI Web of 
Science mindhárom szekciója (SCI, SSCI, AHCI), Elsevier ScienceDirect, a 
SwetsNet Navigator, az Akadémiai Kiadó folyóiratai és szótárai. 

Az MTA Könyvtár által szervezett konzorcium sikeres OTKA pályázata révén 
novembertől hozzáférhetőek a ProQuest Information and Learning/Chadwyck-Healey 
Periodical Contents Index és Literature Online adatbázisai. A konzorcium tagjai az 
akadémiai intézetek, valamint nyolc egyetem: Debreceni Egyetem, ELTE, Miskolci 
Egyetem, Nyugatmagyarországi Egyetem, Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
Bölcsészettudományi Kar, Pécsi Tudományegyetem, Szegedi Tudományegyetem, 
Veszprémi Egyetem). 

A fentieken kívül konzorciális együttműködés révén hozzáférhetőek még a 
következő online adatbázisok: 

- az ELTE Egyetemi Könyvtár továbbra is biztosította a Philosopher’s 
Index adatbázist CD-ROM-on. A Patrologia Latina adatbázist az előző évekkel 
ellentétben nem fizették elő az interneten, a CD-ROM változatot pedig technikai okok 
miatt nem tudták szolgáltatni; 

- a BME OMIKK által szervezett konzorciumok révén hozzájutottunk a 
SpringerLink teljesszövegű adatbázishoz, valamint a Gale Expanded Academic 
ASAP adatbázisához;  

- a PPKE BTK szervezte konzorcium biztosítja a hozzáférést a English 
Bibliography 15th Century to 1945, a Cetedok Library of Christian Latin Texts, 
a Thesaurus Diplomaticus, a Monumenta Germaniae Historica, az International 
Medieval Bibliography, a The Encylopedia of Religion, valamint a Hebrew and 
Aramic Lexicon of the Old Testament adatbázisokhoz. 
 

Az év során két adatbázisszolgáltató mutatkozott be: az OTKA pályázaton 
nyert adatbázisokat a ProQuest cég mutatta be, a ScienceDirect adatbázis 
használatáról az Elsevier cég két szakembere adott tájékoztatást. 
 

Az akadémikus bibliográfia 2 610 tétellel bővült. A bibliográfia naprakészen 
tartalmazza az MTA belső- és külső tagjainak mind belföldi, mind külföldi publiká-
ciós anyagát. 
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 A Számítógépes Referensz Szolgálat alkalmi keresési rendszerben 
szolgáltatott információt az ISI Science Citation Index adatbázisából. A munka 
túlnyomó részét az idézettség-keresés tette ki. Ezt a szolgáltatásunkat pályázatok 
benyújtásához, fokozatok eléréséhez, habilitációk elnyeréséhez, valamint akadémiai 
átvilágításokhoz vették igénybe. A megrendelők nagy része évek óta rendszeresen kéri 
a szolgáltatást, de új megrendelők is vannak, közülük többen visszamenőleg 1980-tól 
kérték idézettségüket. Többen igényelték impakt faktor igazolásukat is. Nagyobb 
forgalom főként a pályázatok idején, valamint év elején volt. 

Szolgáltatásunkat jól kiegészíti a Web of Science adatbázis, amely valamennyi 
felsőoktatási intézményben és akadémiai kutatóintézetben ingyenesen hozzáférhető. 
Sokan használják, bár az idézettség lekérdezésére nem mindenki vállalkozik önállóan. 

Alkalmi keresési rendszerben megrendelt CD-ROM alapú szolgáltatást 143 fő 
vette igénybe 285,5 gépóra felhasználásával. 
 

A NKÖM Olvasás éve pályázata keretében pályáztunk az MTA hivatalos kiadvá-
nyainak digitalizálására, melyhez egy hároméves projekt tervét vázoltuk fel. A 
projekt célja az MTA tudománytörténeti szempontból is jelentős kiadványainak digi-
talizálása és a hálózaton keresztüli elérhetőségének biztosítása. Az első évre 1 millió 
forint támogatást nyertünk. Ez a támogatás teszi lehetővé, hogy az alábbi sorozatok 
kötetei hamarosan elérhetőek lesznek az interneten: 

 
Értekezések a Bölcsészeti Tudományok Köréből. 1(1867/70)-3(1889/1910); 
Értekezések a Filozófiai és Társadalomtudományok Köréből. 1(1911/16)-
6(1943/48); 
Értekezések a Nyelv-és Széptudományi Osztály Köréből. 1(1867/69)-26(1941/48); 
Értekezések a Társadalmi Tudományok Köréből. 1(1867/70)-14(1915);  
Értekezések a Történeti Tudományok Köréből. 1(1867/70)-26(1942/47). 

 
 
 
VI. KÖNYVTÁRGÉPESÍTÉS 
 

Az előző év őszén telepített új könyvtári integrált rendszer, az ALEPH 505 2002 
folyamán már üzemszerűen működött. A kliens-szerver típusú, grafikus alapú modern 
rendszerre történő áttérés (új hálózat, új operációs rendszerek, MARC-alapú katalogi-
zálás, stb.) folyamatában jelentkező problémákat többnyire sikerült kiküszöbölni. A 
könyvtárosi munkát és az olvasói keresést egyaránt nehezítő programhibákat a szállító 
képviselője, az Ex Libris Hungary Kft egy javítócsomag telepítésével igyekezett el-
távolítani. Az olvasói-használói szinten, az online katalógus (OPAC) web-felületén 
számos korrekció történt, ma már csaknem teljesen magyar nyelvű felületet tudunk 
nyújtani az adatbázisba belépők számára. 

Az MTA központi beruházási keretéből az MTA Székházában működő külön-
gyűjteményeink is bekapcsolódtak az UTP-alapú helyi hálózatba. Ezáltal vált lehe-


