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V. INFORMÁCIÓSZOLGÁLTATÁS 
 

A Könyvtár valamennyi olvasószolgálatot bonyolító osztálya rendszeresen végez 
tájékoztatást szóban, írásban, telefonon és e-mail-en. A távhasználat is egyre emelkedik – 
különösen sokan használják online katalógusainkat. Leggyakrabban a Kézirattár kapott 
több napos kutatást igénylő kérdéseket. Néhány példa: a Kincstári Vagyonigazgatóság 
számára az aszódi Podmaniczky kastély 1827-es leltáráról kutatás a Vigyázó-
Podmaniczky levéltár feldolgozatlan anyagában, összeállítás Széchenyi István Times-beli 
cikkeiről, anyaggyűjtés a Szépművészeti Múzeum Zsigmond kiállításához, összeállítás 
Hámori József alelnöknek Széchenyi Istvánról, Lázár Ervinnek Arany János kéziratokról, 
a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalnak az antikvák védettségéről, a Budapest 
Collegium holland vendégkutatójának utrechti kódexeinkről, a Magyar Televíziónak 
Békésy György (Nobel-díjas) hagyatékáról, javaslat az OSZK részére a Képes Krónika új 
kiadásának kötéséhez. 
 

Az információellátás – az előző évhez hasonlóan alakult. Az Oktatási 
Minisztérium által működtetett Elektronikus Információszolgáltatás (EISZ) program 
keretében 2004-ben hozzáférhetőek voltak a következő adatbázisok: ISI Web of Science 
mindhárom szekciója (SCI, SSCI, AHCI) 1975-ig visszamenőleg, Elsevier 
ScienceDirect, az Akadémiai Kiadó folyóiratai és szótárai, a Környezetvédelmi Lexikon, 
az Új Magyar Irodalmi Lexikon, a Scriptum-szótárak, valamint korlátozott hozzáféréssel 
az MTI Sajtó-adatbázis (az MTA és intézetei összesen 15 hozzáféréssel rendelkeznek). 
 
 Az EISz Bizottság felkérése alapján felmérés készült a ScienceDirect adatbázis 
folyóiratainak magyarországi előfizetéseiről az Elsevier-rel következő évekre kötendő 
szerződés kapcsán. Az ehhez szükséges adatgyűjtést az intézeti könyvtárak végezték az 
MTA Könyvtára tájékoztatása alapján. Az anyag összeállítását és továbbítását az MTA 
Könyvtára végezte. A tudnivalókról az intézeti könyvtárosoknak értekezletet tartottunk a 
Könyvtár Vasarely-termében.  

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma (NKÖM) továbbra is biztosítja a 
hozzáférést az EBSCO teljes szövegű adatbázisaihoz. Az MTA intézetei a Könyvtár 
közvetítésével jutnak hozzá ezekhez az adatbázisokhoz. 

A Könyvtár saját költségvetéséből két adatbázis előfizetését hosszabbította meg 
(az MTA intézményeinek is):  

- Biography Resource Center; 
 valamint 

- European Sources Online (korábban: KnowEurope) 
A 2003. évi OTKA pályázat eredményeként a Proquest Information and 

Learning/ Chadwyck-Healey adatbázisok hozzáférésére tovább is működött az általunk 
koordinált konzorcium. A támogatás kisebb mértéke miatt a PCI adatbázis a konzorcium 
minden tagjának, a LION adatbázis pedig csak a Pécsi Tudományegyetem és az MTAK 
és intézetei részére volt elérhető. Az előző évhez hasonlóan a Könyvtár OTKA pályázatot 
nyújtott be az adatbázisok hozzáférésének további biztosításához. 
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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 




