
26 

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 és a Patrologia 
Latina adatbázis; 
- 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 a Gale/Thomson Learning 
Company és a ProQuest Information and Learning Company tartott tréninggel 
összekötött bemutatót. 
 

Az akadémikus bibliográfia az év során 2 620 tétellel bővült. Könyvtárunk 1960 
óta gyűjti az akadémikusok publikációit. Az adatok két forrásból származnak: a Könyvtár 
saját adatgyűjtése, valamint az MTA tagok adatközlései. Felmerült az együttműködés 
lehetősége az MTA Kutatásszervezési Intézetével, mely az MTA Köztestületi 
Publikációs Adattárát építi. 
 

A Számítógépes Referensz Szolgálat alkalmi keresési rendszerben szolgáltatott 
információt az ISI Science Citation Index adatbázisából. A megrendelések többsége 
idézettség-figyelés volt, impaktfaktor lista összeállításra és impaktfaktor igazolásra 
különösen pályázatok (Akadémiai Doktori Pályázat, OTKA pályázat, álláspályázatok) 
benyújtása idején érkezett nagyobb számban kérés. Témafigyelésre és folyóirat 
tartalomjegyzék figyelésére is érkezett megrendelés. Megrendelőink többsége 
természettudományokkal foglalkozó szakember, de többen érdeklődtek a humán 
tudományágak művelői közül is. 

A CD-ROM alapú szolgáltatás megrendelőinek száma az előző évhez viszonyítva 
csökkent, ugyanakkor a megrendelések nagysága ezt ellensúlyozta. Alkalmi keresési 
rendszerben 81 fő rendelt meg CD-ROM alapú szolgáltatást. Jelentősen növekedett a 
felhasznált gépórák száma (300). 

Az előző évi 516 850 forint bevételhez képest a 2004. évi bevétel 43,34 %-os 
növekedést jelent. Csökkent az érdeklődés a floppy lemezre másolás, valamint az 
impaktfaktor lista másolása iránt. A Számítógépes Referensz Szolgálat valamennyi 
szolgáltatásáért 787 241 forint folyt be, ez a tavalyi számhoz viszonyítva 32,35 %-os 
növekedés. 
 
 
VI. TARTALOMSZOLGÁLTATÁS 

 
A Könyvtár Nemzeti Kulturális Alapprogram (NKA) pályázatán nyert 

támogatással formailag és tartalmilag megújította honlapját. Új címe: 
http://www.mtak.hu. Ezt a munkát külső cég (Barrel Oil Kft.) tervezte, a tartalom 
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összeállításában természetesen minden osztály részt vett. 2004-ben az MTA Könyvtára 
honlapján 49 656 látogatást rögzítettünk. 
 
 Ugyancsak az NKA támogatásával került sor a Kézirattárban őrzött ifj. Pápai 
Páriz Ferenc 1711-1726 között vezetett peregrinációs emlékkönyvének, az Album 
amicorum-nak világhálóra való felvitelére - szintén külső cég (Studiolum Kiadó) 
közreműködésével. Az albumba bejegyző személyek jó része az akkori Európa, 
elsősorban a protestáns területek tudományos és egyházi életének, közéletének jelentős 
alakja, a nemzetközi eszmeáramlás tevékeny részese. Az album az érintett országok 
művelődéstörténetének és kapcsolatainak értékes dokumentuma. Minden beírt oldal 
digitalizált képét kíséri a bejegyzés eredeti nyelvű és írásrendszerű (görög, héber, arab) 
szövege, valamint magyar fordítása, illetve az angol változatban az angol fordítása. 
Azonosításra kerültek az idézetek, a mottók forrása és a beíró személyek, akiknek rövid 
életrajza és fontosabb műveik jegyzéke is olvasható a digitalizált változatban. Az album 
elérhetősége az interneten: http://ppf.mtak.hu. 
 Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium (IHM) által kiírt “24. óra – Kulturális 
kincseink digitalizálása” c. pályázaton nyert támogatásból a Kézirattár munkatársai külső 
cég segítségével – Avignonet Tanácsadó Kft. – digitalizálta és a világhálóra vitte Gulyás 
Pál Magyar írók élete és munkái c. lexikonhoz gyűjtött cédulaanyagának eddig nem 
publikált részét, a P-Zs betűtartomány anyagát. A kézzel és géppel írt cédulaanyagot 
szkennelést követően szerkesztették. Az internetes felületen saját keresőprogram teszi 
lehetővé a megjelenítést. Az interneten: http://gulyaspal.mtak.hu címen érhető el. 

A NKÖM tartalomszolgáltatásra kiírt pályázatán nyert támogatásból elkészült a 
Könyvtár 1950-1985 közötti betűrendes katalógusa 2 290 mikrofilmlapjának szkennelése 
az OSZK Mikrofilm- és Fényképtára közreműködésével (ez kb. egymillió hétszázezer 
katalóguscédula). Mivel a kért támogatás csupán egy ötödét nyertük el, a téma 
fontosságára való tekintettel a Könyvtár hozzákezdett az anyag világhálóra felvitelének 
előkészítéséhez. Eddig megvalósult a katalógus-lapok indexsorainak rögzítése, valamint 
kidolgoztuk az internetes megjelenítés terveit. További feladat a képfájlok szerkesztése 
és kereshetővé tétele. 
 
 
VII. KÖNYVTÁRGÉPESÍTÉS 
 

A Könyvtár külső internetes kapcsolódási pontja, a HUNGARNET (NIIF) által 
nyújtott szélessávú hálózati hozzáférés az elmúlt évben is kitűnő szolgáltatási 
körülményeket teremtett. A helyi és távoli online könyvtári szolgáltatásokat biztosító 
távközlési háttér, a kábelhálózat, a hardver-platform és a szoftverek nagyobb arányú 
fejlesztésére 2004-ben nem került sor. A korábban kialakított architektúra, működési 
feltételek mellett a számítógépes rendszer folyamatos üzemeltetését sikerült megoldani. 

A Kézirattár és az Ex-LH cég közreműködésével három új könyvtári albázis 
tervezése, implementálása és tesztelése folyt az év folyamán. A kéziratok, hagyatékok és 
az ősnyomtatványok online feldolgozásának keretét jelentő albázisok 2005 elejétől 
válnak a rutin munkafolyamat részévé.  




