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VI. INFORMÁCIÓ- ÉS TARTALOMSZOLGÁLTATÁS 
 

1. Számítógépes Referensz Szolgálat 

Szolgáltatásaink alapja továbbra is az ISI Science Citation Index CD-ROM 
(1980-2003), a Science Citation Index DVD (2004-től), valamint a Journal 
Citation Reports adatbázisok voltak. Az előző évekhez hasonlóan az elmúlt év-
ben is a szolgáltatás túlnyomó része az idézettség összeállítása impakt faktor lis-
tával volt. Emellett több megrendelés is érkezett impakt faktor lista összeállításra 
és impakt faktor igazolásra. Témakeresésre egy nagyobb megrendelést végeztünk 
el. Megrendelőink túlnyomó többsége természet-tudományokkal, illetve alkalma-
zott tudományokkal foglalkozó szakember, ezen belül többségük orvos. Többen 
érdeklődtek a humán tudományágak művelői is szolgáltatásaink iránt, számukra 
impakt faktor lista összeállítását vállaltuk. Összesen 75 fő rendelt meg CD-ROM 
illetve DVD alapú szolgáltatást, ebből 871. 500 Ft árbevétel volt 189,5 gépóra 
felhasználásával. Számítógépről történő nyomtatásért 28. 550 Ft bevétel volt. A 
Számítógépes Referensz Szolgálat bevétele összesen 900. 050 Ft volt. 
 

2. Online elektronikus források 

Az országos licencek alapján elérhető adatbázisok továbbra is az olvasók ren-
delkezésére álltak. Így az EISz és az EBSCO folyóiratai továbbra is elérhetők. Az 
EISz-ben 2006. december 30-ig volt elérhető a Scopus (Elsevier) adatbázis, ezt 
követően megszűnt. A SpringerLink bekerült az EISz adatbázisok közé, és szep-
tember közepétől a PsychInfo is rendelkezésre állt. Nem nyertünk OTKA-
támogatást a LION, PCI, LRC adatbázisok licence jogának megvásárlásához, így 
februártól ezeket nem lehetett elérni. Kizárólag a Philosophers Index adatbázis 
érkezett továbbra is CD-n. A 2006-ban elnyert OTKA pályázaton a LION, a PIO, 
és az LRC adatbázis is támogatást kapott, emellett támogatták a Nature online 
előfizetését is 2007-re. 
 

3. Keleti Gyűjtemény 

Friedberg Geniza projekt 

A Friedberg Alapítvány támogatásával végzett nemzetközi projekt keretei kö-
zött Benjamin Richler közreműködésével elkészült a Kaufmann-gyűjtemény 
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genizáinak inventáriuma, valamint ennek alapján összesen 3.296 digitalizált kép. 
A terv szerint a világ különböző gyűjteményeiben őrzött genizák a Friedberg 
Alapítvány internetes portálján lesznek elérhetők a kutatók számára. 

Kégl-projekt 

2006-ban a Gyűjtemény jelentős adományban részesült, melyet csalai Kégl 

Miklós bocsátott rendelkezésünkre azzal a céllal, hogy elősegítse a Gyűjtemény-
ben őrzött Kégl-könyvtár állományvédelmét, restaurálását, internetes katalógus-
ban történő feldolgozását és ezzel a Kégl szellemiség továbbélését. Kégl Sándor 
(1862-1920) könyvtára mintegy 11 ezer darab könyvet, kéziratot és folyóiratot 
foglal magában. Az adomány többek között lehetőséget nyújtott 12 értékes kéz-
irat restaurálására is. 

Kőrösi – Duka digitális gyűjtemény 

A Gyűjtemény munkatársai új elemmel gazdagították a Könyvtár digitális 
gyűjteményét. A Pro Bibliotheca Alapítvány támogatásával elkészült és a honlap-
ra is felkerült a „Kőrösi Csoma Sándor a tibetisztika megalapítója és hagyatéka a 
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának Keleti Gyűjteményében” c. fel-
dolgozás, mely Kőrösi Csoma Sándor és Duka Tivadar életén és munkásságán, 
valamint teljesen digitalizált tibeti, magyar és angol nyelvű műveken kívül a 
könyvtár tibeti gyűjteményébe is bepillantást enged. 




