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VI. INFORMÁCIÓ- ÉS TARTALOMSZOLGÁLTATÁS 

1. Számítógépes Referensz Szolgálat, 
akadémikusok publikációi 

A csoport munkájának nagy részét az idézettség figyelés, impakt faktor listák 
összeállítása, valamint a kutatók publikációs listájának és ezek hivatkozásainak a 
Magyar Tudományos Művek Tárába (www.mtmt.hu) történő beépítése tette ki. 
Megrendelőink ebben az évben is főleg természettudósok és orvosok voltak. Az 
MTA Doktora Pályázat szabályzatának ez évi változása folytán már az e címre 
pályázók anyagát (publikációs lista, idézettség) is be kell tölteni a MTMT/KPA 
rendszerbe. Az Orvosi Osztály speciális követelményei között továbbra is szere-
pel az impakt faktor igazolás összeállítása. 

Az Akadémikus Bibliográfia szolgáltatás keretein belül egy fő (az MTA kül-
ső tagja) munkásságát állítottuk össze és küldtük el az MTA részére. Ez a szol-
gáltatás 2010-ben már döntően az MTMT rendszerbe történő beépítést, vagy az 
elektronikus adatbázisokból történő lekeresést és letöltést jelentette, így tulajdon-
képpen integrálódott a Számítógépes Referensz Szolgálat napi feladataiba. Mind 
ennél a munkánál, mind a publikációs listák kiegészítésénél egyre többet használ-
tuk a HUMANUS és a MATARKA adatbázisokat. 

Szolgáltatásaink alapvetően átalakultak: ügyfeleink, függetlenül attól, hogy 
milyen pályázat elkészítéséhez kérték a segítségünket, a megrendelt idézettség és 
impakt lista birtokában már kérték anyaguk Publikációs Adattárba (MTMT) tör-
ténő bevitelét is, vagy „csak” publikációs listájuk adatbázisba való feltöltését 
rendelték meg. Az év során mintegy 1800 rekordot rögzítettünk az adatbázisban; 
térítéses szolgáltatásainkra kb. 134 gépóra munkaidőt fordítottunk. A Számítógé-
pes Referensz Szolgálat idei nettó bevétele 889.267 Ft volt. 

2. Online elektronikus források 

Az országos licencek alapján, valamint saját forrásból beszerzett adatbázisok 
továbbra is elérhetők a könyvtárhasználók számára a könyvtár nyilvános számí-
tógépeiről. Így az EBSCO folyóiratai, valamint az EISZ konzorcium keretében a 
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SpringerLink és a ScienceDirect teljes szövegű adatbázis, a Web of Science hi-
vatkozás index és bibliográfiai adatbázis, az Akadémiai Kiadó folyóiratai és szó-
tárcsomagja. A PsychInfo, az MLA+LRC, a Nature, valamint a Science 
Magazine szakadatbázisok is az EISZ keretében érhetők el, önrész fizetése mel-
lett. Konzorciumot alakítottunk a Literature Online (LION) és a Project MUSE 
adatbázisok kedvezőbb előfizetése érdekében. További, a könyvtárhasználók 
igényeit figyelembe véve, elektronikus forrásokat rendeltünk, ezek a 
Philosopher’s Index, New Pauly Online, valamint az Oxford English Dictionary 
Online. Továbbra is előfizetünk a Journal Citation Index-re, ami a számítógépes 
referensz szolgáltatás alapja. Felújítottuk a részvételünket a Central European 
Journal of Social Sciences and Humanities elektronikus folyóiratban, a feltöltött 
kivonatok száma több mint kétszeresére nőtt, elérte a cseh és szlovák kivonatok 
számát. 328 rekord készült el a HUMANUS adatbázis számára a Slavica, a 
Studia Russica, a Studia Slavica Savariensia, a Lyukasóra és a Magyar Tudo-
mány c. folyóiratok feldolgozásával. 

2010 októberében az MTAK honlapja elnyerte a Magyar Tartalomipari Szö-
vetség Felhasználóbarát honlap minősítését: http://www.matisz.hu/2010-ben-
minositettek.512.0. html. A címet 2010. szeptember 20. - 2012. szeptember 19. 
között használhatjuk. Az In memoriam Gábor Dénes digitális gyűjtemény 2010. 
december 2-án az Év Honlapja 2010 Különdíját nyerte el.  




