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VI. INFORMÁCIÓ- ÉS TARTALOMSZOLGÁLTATÁS 

1. Számítógépes Referensz Szolgálat 
A szolgáltatás alapja az idézettség figyelésnél 2008-ban is az ISI Science 

Citation Index CD-ROM ill. DVD változata volt, amely 2007. júliusáig áll ren-
delkezésünkre. A későbbi időszakra vonatkozó kiegészítést a Web of Science 
adatbázis segítségével végeztük el. Az impakt faktor lista összeállításánál és az 
impakt faktor igazolás elkészítésénél a Journal Citation Reports CD és On-line 
(2007) változataiból dolgoztunk. Az On-line előfizetés újdonság volt. A 2007-es 
impakt faktor listákat az EISZ-en belül lehetett elérni. 

Az év során végzett tesztelésekből kiderült, hogy a korábban már lemondott 
CD-ROM és DVD formában érkező adatbázis jól kiváltható az egyébként kibő-
vült Web of Science szolgáltatással. Nagy előnye még, hogy a társadalomtudo-
mányok művelőinek is tudunk ilyen szolgáltatást nyújtani, beleértve az impakt 
faktor lista összeállítását is. 

2008-ban korábbi ügyfeleinken kívül sok irodalomtudománnyal, nyelvtudo-
mánnyal, társadalomtudományokkal, határtudományokkal foglalkozó szakember 
is fölkeresett bennünket. Pályázataikhoz már tőlük is kérik az idézettséget és az 
impakt faktor lista összeállítását. Minden érdeklődésnél bekértük tőlük is publi-
kációs listájukat, de ezekért a kevés, vagy nem értékelhető eredménnyel járó ke-
resésekért nem számláztunk. Reméljük, hogy a jövőben ők is rendszeres megren-
delőink lesznek. 

Idén összesen 52 fő rendelt meg CD-ROM illetve DVD alapú szolgáltatást, 
209,2 gépóra felhasználásával, így ebben az évben ilyen munkákért 2.115.600 Ft 
folyt be. Számítógépről történő nyomtatásból 12.950 Ft bevételünk volt. A Szá-
mítógépes Referensz Szolgálat éves bevétele összesen 2.128.550 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 elérhető a SpringerLink és a ScienceDirect teljes szövegű adatbá-
zis, a Web of Science hivatkozás index és bibliográfiai adatbázis, valamint az 
Akadémiai Kiadó folyóiratai és szótárcsomagja. A PsychInfo mint egyedüli 
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szakadatbázis is az EISZ-en keresztül ingyenesen elérhető. Az OTKA támogatás 
megszűnésével önálló konzorciumot alakítottunk a Nature, a Science folyóiratok 
online elérésére, az LRC/MLA valamint a Philosopher’s Index konzorciumi hoz-
záférésére. Továbbra is előfizetünk a Journal Citation Index-re, ami a számítógé-
pes referensz szolgáltatás alapja. 

3. Digitális gyűjtemények 
A Stein projekt új fázisba lépett, mivel a Keleti Gyűjtemény egy európai kon-

zorcium tagjaként részt vett egy sikeres EU-s pályázatban: Nemzetközi Dunhuang 
Projekt - Eurázsia Kulturális Útjai (IDP-CREA) (2008-2009). Ennek nyitó eseménye 
volt az a tudományos megbeszélés, melynek 2008. június 12-13-án az MTA Könyv-
tára adott otthont. E projekt keretében folytatódott a Stein fotógyűjtemény digitalizá-
lása, melynek során 1200 felvétel készült el. Sor került egy ún. műtárgy életrajz 
megírására is, amely a társintézmények hasonló feldolgozásaival együtt az IDP-
CREA által készítendő, az európai közép- és felsőfokú oktatási intézményeknek 
szánt tudományos ismeretterjesztő anyagban lesz publikálva 2009-ben. 

TIMA-projekt 

2008. október 29-31. között Könyvtárunk adott otthont az Iszlám Kézirat Tár-
saság (TIMA) soron következő vezetőségi ülésének. A Társaság, melynek 
könyvtárunk is intézményi tagja, a világ azon gyűjteményeit tömöríti, melyek 
jelentős arab, perzsa, török és más moszlim kéziratos anyaggal rendelkeznek. 
Céljai között szerepel a kéziratokkal kapcsolatos szakmai információk cseréjének 
elősegítése, illetve négy tevékenységi körben – a kéziratok katalogizálása, digita-
lizálása, restaurálása és kiadása terén – az optimális módszerek kidolgozása. A 
TIMA támogatása lehetőséget nyújtott arra, hogy elkezdődjék a Keleti Gyűjte-
mény kéziratainak internetes katalógusban történő feldolgozása. 

Goethe gyűjtemény a világhálón 

Kevesen tudnak róla, hogy a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára bir-
tokában van a világ negyedik legnagyobb Goethe-gyűjteménye. Három intéz-
mény – a budapesti Goethe Intézet, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) 
Könyvtára és a Magyar Goethe Társaság – közösen mutatja be ezt az értékes 
Goethe-gyűjteményt és fokozatosan feltölti a világhálóra – először egy digitális 
kalendárium formájában. www.goethe.de/ins/hu/bud/pro/kalender/idee_hu.html 
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A Goethe kalendárium plakátja




