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Reprográfia 
 
Fotótechnikai szolgáltatások  

 
Felvételek száma 2002         2003 
Mikrofilm        13 638        3 622 
Kisfilm             397             25 
6x6 vagy színes felvétel             348             57 
Digitális felvétel                 -           148 
Összesen        14 383        3 852 

 
Másolatok száma 2002         2003 
Mikrofilm-másolat             297        1 523 
Fotókópia (nagyítás)              621           381 
Elektrosztatikus nagyítás           7 170      18 833 
Összesen          8 088      20 737 

 
 
 
A Xerox-műhely 2003-ban 1 641 megrendelésre 116 352 db másolatot készített 

(ebből belső használatra 34 906 db-ot). A műhely bevétele 1 027 189 forint volt.  
A Kézirattár 158 megrendelésre 9 258 másolatot készített. 
Az Olvasóteremben elhelyezett önkiszolgáló gépen 157 853 felvétel készült el, 

ebből 2 110 443 forint bevétel származott. 
 
 
V. INFORMÁCIÓSZOLGÁLTATÁS 

 
A Könyvtár valamennyi olvasószolgálatot bonyolító osztálya rendszeresen 

végez tájékoztatást szóban, írásban, telefonon és e-mail-en. A távhasználat is egyre 
emelkedik – különösen sokan használják online katalógusainkat. Leggyakrabban a 
Kézirattár kapott több napos kutatást igénylő kérdéseket magyar és külföldi 
kutatóktól, szakemberektől (Magyar Országos Levéltár, MTA Irodalomtudományi 
Intézet, Illyés Gyula Archívum és Kutatóhely, osztrák, német, holland és finn 
kutatók).  

Újabb adatbázisokkal bővült az információellátás. Az Oktatási Minisztérium 
által elindított és az MTA által is támogatott Elektronikus Információszolgáltatás 
(EISZ) program keretében az eddig elérhető adatbázisok mellett – ISI Web of Science 
mindhárom szekciója (SCI, SSCI, AHCI), Elsevier ScienceDirect, az Akadémiai 
Kiadó folyóiratai és szótárai – 2003-ban használhatóvá vált a Lecture Notes in 
Computer Science (Springer), a Környezetvédelmi Lexikon, az Új Magyar Irodalmi 
Lexikon, a Scriptum-szótárak, valamint korlátozott hozzáféréssel az MTI Sajtó-
adatbázis (az MTA és intézetei összesen 15 hozzáférést kaptak). 

2003-ban a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma hosszú távú megállapo-
dást kötött az EBSCO céggel, ennek révén számos teljes szövegű adatbázis vált 
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elérhetővé. Az MTA intézetei a Könyvtár közvetítésével jutnak hozzá ezekhez az 
adatbázisokhoz. 

A Könyvtár saját költségvetéséből három új adatbázishoz biztosított hozzá-
férést az MTA intézményeinek is, melyek kiegészítik az országos konzorciumokban 
elérhető adatbázisok spektrumát, ezek:  

- Biography Resource Center; 
- The Times Digital Archive  

a Debreceni Egyetemmel, valamint 
- KnowEurope 

a Central European University-vel közös konzorcium keretében. 
A Könyvtár az előző évhez hasonlóan a Proquest Information and Learning/ 

Chadwyck-Healey Periodical Contents Index (PCI) és Literature Online (LION) adat-
bázisok hozzáférésére pályázott az OTKA-nál. Mivel a kért támogatás mintegy egy-
harmadát nyerte el a Könyvtár által szervezett konzorcium, így önrészt kellett kérnünk 
a résztvevő intézményektől. Anyagi okokból azok többsége csak a PCI adatbázisra 
tudta magát elkötelezni, egy intézmény pedig – Miskolci Egyetem – kivált a konzor-
ciumból. 

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. Online elérhető a Literature Resource Center. A Patrologia 
Latina adatbázis CD-ROM változatát technikai okok miatt csak június végéig tudták 
szolgáltatni; 

- a BME OMIKK által szervezett konzorcium révén hozzájutottunk a 
SpringerLink teljesszövegű adatbázishoz; 

- a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtára biztosított 
hozzáférést a Current Contents adatbázishoz. 

 
A Könyvtár az év során több esetben nyújtott lehetőséget külföldi cégeknek 

adatbázisaik, új termékeik bemutatására, többek között az Emerald, az Info 
Technology Supply, a Cambridge Scientific Abstracts, a Bowker rendezvényeire 
került sor. A Proquest cég a konzorcium résztvevői számára tréninget tartott. 

Ezekre a rendezvényekre meghívtuk az érdeklődő könyvtárak munkatársait, 
köztük az akadémiai intézetek könyvtárosait is. 

 
Az akadémikus bibliográfia 2 453 tétellel bővült. A bibliográfia naprakészen 

tartalmazza az MTA belső és külső tagjainak mind belföldi, mind külföldi publikációs 
anyagát. 

 
A Számítógépes Referensz Szolgálat alkalmi keresési rendszerben szolgáltatott 

információt az ISI Science Citation Index adatbázisából. A megrendelések többsége 
idézettség-figyelés volt, emellett néhány témafigyelésre is érkezett rendelés. Impakt 
faktor összeállításra, valamint igazolásra pályázatok benyújtásához, fokozatok 
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eléréséhez, habilitációk elnyeréséhez, valamint akadémiai átvilágításokhoz van 
szükség. 

Szolgáltatásainkat kiegészíti a Web of Science adatbázis, mely a Könyvtár 
számítógépein elérhető, továbbá valamennyi felsőoktatási és akadémiai 
kutatóintézetben megtalálható az EISZ program keretében.  

Alkalmi keresési rendszerben 112 fő vett igénybe CD-ROM alapú szolgáltatást 
225 gépóra felhasználásával. A Számítógépes Referensz Szolgálat valamennyi 
szolgáltatásáért 593 727 forint folyt be.  

 
 A NKÖM felkérésére 2003-ban elkészült a Könyvtár három évre szóló 

digitalizálási terve, mely három nagy területet érint: 
- katalógusok, nyilvántartások digitalizálása; 
- teljes dokumentumok digitalizálása, különös tekintettel a 

különgyűjteményekben őrzött kulturális értékekre; 
- egyéb dokumentumok – fényképek, fotók, stb. – digitalizálása. 

Terveink egy része már a megvalósulás folyamatában van. 
 
 

VI. KÖNYVTÁRGÉPESÍTÉS 
 
A 2002-es évben az Informatikai Kormánybiztosság SzT-IS 18 jelű pályázatán 

nyert támogatásból összesen 15 millió forint értékben került sor számítástechnikai 
eszközök és szoftver beszerzésére. Meg kellett tervezni az olvasók részére 
kialakítandó számítógépes terek kialakítását, majd ennek ismeretében kiválasztani a 
megfelelő bútorzatot. Ezután került sor a számítógépes hálózat modernizálásának 
második szakaszára, az UTP-kábelezés befejezésére. A nyári zárás alatt elkészült 
mind az olvasótermek, mind az Info-Centrum berendezése. A nyitás óta a megújult 
olvasói térben a már meglévők mellett 20 új gép áll az olvasók rendelkezésére.  

Nem változott a hardver-platform kapacitása, csupán némi átstrukturálás történt 
a szerverek munkamegosztásában. A megnövekedett online katalógus-használat miatt 
a szimultán elérést biztosító licencek száma kevésnek bizonyult. Ezért az OPAC 
időnként ideiglenesen elérhetetlenné vált. A probléma újabb licencek vásárlásával fog 
megoldódni. 

A Könyvtár számítógépes rendszerét ért hálózati támadások miatt védelmi intéz-
kedésként 2003 nyarán kiépítésre került egy külön szerverre telepített és implementált 
Linux-alapú tűzfal. Felállítása óta nem történt betörés a Könyvtár hálózatába.  

Az ALEPH-rendszer karbantartása folyamatosan zajlott, az adatbázisok növeke-
dése, frissítése a GUI kliens és a segédprogramok segítségével megtörtént; a 
retrospektív konverziós pályázat anyaga is hiánytalanul bekerült a rendszerbe. 

Megkezdődött a Könyvtár elektronikus portáljának kialakítása. Az IKB támoga-
tásból beszerzett SFX/MetaLib programcsomagokat installáltuk a helyi rendszerbe. 
Ezek révén lehetővé vált az ALEPH FIR adatbázisán keresztül a hozzáférés a teljes 
szöveggel elérhető folyóiratokhoz. A Könyvtár különféle konzorciumok révén több-




