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VI. INFORMÁCIÓ- ÉS TARTALOMSZOLGÁLTATÁS 
 

1. Számítógépes Referensz Szolgálat 

2007-ben is három adatbázis - az ISI Science Citation Index CD-ROM (1980-
2003), a Science Citation Index DVD (2004-től), valamint a Journal Citation 
Reports – adatai alapján végeztünk kereséseket. Szolgáltatásaink típusai nem 
változtak: idézettség összeállítása impakt faktor listával kiegészítve, impakt fak-
tor lista összeállítása idézettség nélkül, impakt faktor igazolás kiállítása (ezt 23-
an kérték), témakeresés. Ügyfeleink évek óta kitartanak mellettünk, forgalmunk 
kiegyensúlyozottnak tekinthető. A megrendelések aránya az igényesebb felada-
tok javára változott, amelyek komplexebb, elmélyültebb keresést igényelnek. 

Összesen 77 fő rendelt meg CD-ROM illetve DVD alapú szolgáltatást, 255,5 
gépóra felhasználásával, így ebben az évben ilyen munkákért 2.662.571 Ft folyt 
be. Számítógépről történő nyomtatásból 18.420 Ft bevételünk volt. A Számítógé-
pes Referensz Szolgálat éves bevétele összesen: 2.680.991 Ft.. 

2. Online elektronikus források 

Saját könyvtárunkon kívül valamennyi akadémiai intézet számára megszer-
veztük hat adatbázis (LION, PIO, Soc. Sci. Journals, LRC, MLA, Philosophers’ 
Index) konzorciumban való elérését. Kísérleti hozzáférést szerveztünk számos 
adatbázishoz, külföldi forráshoz (pl. Science) a könyvtár ás az MTA-intézetek 
részére. Figyelemmel kísértük az adatbázisok használati statisztikáit, használói 
tanácsadást folytattunk, adatbázis-bemutatókat szerveztünk. 
 

3. Keleti Gyűjtemény 

Új darabbal gazdagodott a könyvtár digitális gyűjteménye (stein.mtak.hu). A 
Stein Aurél kiállítás kapcsán elkészült és a honlapra is felkerült a „A Selyemút 
rejtett kincsei: Stein Aurél és az Ezer Buddha barlangtemplomok” c. feldolgozás 
magyar, angol és spanyol nyelven. Miniatúrákat tartalmazó török kéziratokat 
válogattunk és kölcsönöztünk a Budapesti Történeti Múzeum 2007. szeptember 
5. és 2008. január 14. között megrendezett „Széfútta kert – A török fajanszműves-
ség emlékei Magyarországon”című kiállításához. 
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4. Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjtménye 

A disszertációkra, katalógusokból megszerezhető információkra vonatkozó 
naponta érkező kérdések megválaszolása mellett hazai és külföldi kutatók szá-
mos olyan szakmai kérését teljesítettük, amelyek több napos kutatást igényeltek. 
Mindezeken túl sok közgyűjtemény, kiállítóhely és könyvtár számára válogat-
tunk anyagot kiállításaikhoz, rendezvényeikhez. A Goethe-gyűjtemény könyvei-
ből és metszeteiből válogattunk az Országos Idegennyelvű Könyvtárral és a Goe-
the Intézettel közös „Goethe az utolsó egyetemes zseni?” c. kiállításra. Az MTA 
Művészeti Gyűjteményének kéziratokat válogattunk és szobrokat adtunk a 
Ferenczy-kiállításra, továbbá érmeket, kéziratokat és metszeteket kölcsönöztünk 
a Goethe-szobába. Az MTA Zenetudományi Intézete Kodály-kiállításához Ko-
dály-kéziratok, az Iparművészeti Múzeum Esterházy-kiállításához a Harmonia 
Celestis kölcsönzésével járultunk hozzá. A Petőfi Irodalmi Múzeum Nekünk ma 
Berlin a Párizsunk” című kiállítására Balázs Béla-, Hatvany Lajos-kéziratokat 
adtunk, „A romlás virágai” c. Baudelaire-kiállításra magyar költők Baudelaire-
versfordításainak kéziratait kölcsönöztük. A Ráday Múzeum Ravasz László em-
lékkiállítását kéziratokkal és fényképekkel segítettük.  Kempelen-rajzokat és do-
kumentumokat kölcsönöztünk a Műcsarnok és a C3 (Center for Culture & 
Communication) közös Kempelen-kiállítására, valamint a Zentrum für Kunst und 
Medientechnologie, Karlsruhe „Wolfgang von Kempelen”-kiállításra. Az Orszá-
gos Széchényi Könyvtár kéziratokat vett kölcsön a Fejérpataky-kamara-
kiállításra, valamint a „Veszedelmes olvasmányok” c. kiállításra.  A körmendi Dr. 
Batthyány-Strattmann László Múzeum „A Batthyányak nemzetsége” c. kiállításá-
ra könyveket válogattunk a Batthyány-könyvgyűjteményből. Meghosszabbítottuk 
a Magyar Nemzeti Múzeum állandó Történeti Kiállítására tartósan odaadott tár-
gyak kölcsönzését. 




