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Új szolgáltatás 
Ezentúl online katalógusunkból (vonalkódos olvasójeggyel történő bejelentkezés 
után) akár otthonról vagy munkahelyükről is  kérhetik olvasóink a törzsgyűjteménybe 
tartozó könyvek előkészítését.  
A munkanapokon 15 óráig elküldött kéréseket belső raktári könyvek esetében  még 
aznapra, külső raktáriak esetében a következő munkanapra tudjuk teljesíteni. Minden 
esetben e-mail-ben küldünk értesítést, hogy sikerült-e előkészíteni a kért könyveket. 
Olvasótermi látogatójeggyel max. 5, kölcsönzőjeggyel max. 10 előkészítési kérés 
tehető. 
Az előkészített könyveket egy hétig tesszük félre olvasóink számára, az át nem vett 
könyvekről egy hét után az előjegyzést is töröljük. 
Különgyűjteményeink (Folyóirattár, Kézirattár, Keleti Gyűjtemény, Akadémiai Levél-
tár) anyagát honlapunk ’Dokumentum-előkészítés” c. űrlapjain igényelhetik: 
http://www.mtak.hu/index.php?name=online_urlapok  
 
Hogyan működik? 

1. Megnyitjuk az MTA Könyvtárának katalógusát: http://prol.mtak.hu  
2. Bejelentkezés:  
 
 

Minta Mónika  
 
 
 00109581 

 00109581 
 
 
 
3. Bejelentkezés után a felső menüben megjelenik az Olvasójegyem opció, ahol 

ellenőrizheti jegye érvényességét, előjegyzéseit, illetve aktuális és korábbi köl-
csönzéseit (az utolsó 30-at tárolja a rendszer). 

4. A Keresés-ben az eddig megszokott módon lelhetők fel a dokumentumok: 
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5. Az előkészítéshez  kattintson a raktári jelzetre, ezután a bal szélső oszlopban 
lesz látható az ’előkészítés’ opció (ha a könyv nincs kölcsön). Erre kattintva el-
indíthatjuk az előkészítés kérését. (Ha a könyv kölcsön van, személyesen 
vagy telefonon kérhető rá előjegyzés.) 

 
 
 
 
 
 
 

  

6. Amikor a könyv átvehető, e-mailben értesítést küldünk. Az ’Olvasójegyem’ 
menüpontra kattintva ellenőrizheti, valóban sikerült-e elküldenie kérését: az 
előkészítési kérések is az ’előjegyzések’ alatt jelennek meg. 

7. Kérhet olyan könyvet is, amely nem szerepel az online katalógusban, de ko-
rábban a cédulakatalógusban megtalálta és kiírta a raktári számát. Ilyen eset-
ben bejelentkezés után válassza az ’Egyedi kérés’ menüpontot: itt a könyv 
adatait egy űrlapba beírva küldheti el kérését a fentiekhez hasonló módon. 

Külső raktári könyvek 
A törökbálinti raktárunkban elhelyezett könyvekre szeptember 1-jétől az eddigi 16 óra 
helyett 19 óráig lehet leadni kéréseket, melyeket a következő munkanapra teljesíteni 
tudunk.   
Árváltozások 
Az ÁFA változása miatt könyvtárunk szolgáltatásainak díjai is módosultak: 
 Olvasójegyek:  

Kölcsönzőjegy: 4500 Ft 
 Éves látogatójegy: 2800 Ft 
 Éves látogatójegy diákigazolvánnyal: 1400 Ft 
 Éves látogatójegy nyugdíjas igazolvánnyal: 600 Ft 
 Napijegy: változatlanul 500 Ft 
 Hetijegy: változatlanul 800 Ft  
Fénymásolás: 

önkiszolgáló: változatlanul 15 Ft/A4-es oldal (A gép a következő címle-
teket fogadja el: 5, 10, 50, 100, 200 Ft-os) 
 
másolás megrendelésre:  
      fekete-fehér:                      színes: 
 A/4-es oldal: bruttó 25 Ft   A/4-es oldal: bruttó 312 Ft 

  A/3-as oldal: bruttó 32 Ft   A/3-as oldal: bruttó 437 Ft 
Nyomtatás: 

      fekete-fehér:                      színes: 
 A/4-es oldal: bruttó: 30 Ft   A/4-es oldal: bruttó 312 Ft 
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Folyóirat-ajánló 

• American Music 
Cikkeket, kritikákat, bibliográfiákat, diszkográfiákat közöl amerikai zeneszer-
zőkről, előadókról, zenei intézményekről, eseményekről, a zene világáról. A 
folyóiratról bővebben a Project Muse adatbázis oldalán tájékozódhatnak. 

• Black Women, Gender & Families 
A folyóirat a National Council for Black Studies és a University of lllinois-on 
működő African American Studies and Research Program együttműködésé-
ben készül. A Black women and gender tudományának keretei között  közöl 
történelmi, szociológiai  szempontú, illetve interdiszciplináris írásokat,  feminis-
ta elméleteket. A folyóiratról bővebb információ a Project Muse adatbázis olda-
lán található. 

• Romani Studies 
Nemzetközi, interdiszciplináris folyóirat a Romani és Gypsy studies témaköré-
ből közöl cikkeket a történelem, antropológia, szociológia, nyelvészet, képző-
művészet, irodalom és zene világából. Kínál kritikákat könyvekről, audiovizuá-
lis kiadványokról. A folyóiratról részleteket a Project Muse adatbázis oldalán 
olvashatnak. 

• Archives of Asian Art 
Fókuszában Dél-, Dél-Kelet-, Közép- és Kelet-Ázsia művészete áll. A 
kiadványról bővebben a Project Muse adatbázis oldalán találhatnak informáci-
ókat. 

• Studies in the Age of Chaucer 
A folyóirat a New Chaucer Society évkönyve. Szűkebben Chaucerről és kor-
társairól közöl tanulmányokat, de a cikkek nagy áltanosságban lefedik a brit 
késő középkor teljes időszakát (1200-1500). A folyóiratról bővebb információ a 
Project Muse adatbázis oldalán található. 

• Journal of Education Finance 
A folyóirat több mint 30 éve egyike a közoktatás-finanszírozás vezető médiu-
mainak.   Bővebb információ a Project Muse adatbázis oldalán található. 

• Science Magazine 
Az EISZ keretein belül augusztus 1-től (egy éves időtartamra) elérhető könyv-
tárunkban. A folyóirat az olvasóteremben a következő címről indítható: 
http://www.sciencemag.org/    

• Ethnology 
Cikkeket közöl különböző országok kulturális antropológiai kutatásainak köré-
ből.  A folyóirat a könyvtár gépein hozzáférhető: http://ethnology.pitt.edu 

• Times Literary Supplement 
Előfizetés révén elérhető 1994-től a Times magazin irodalmi mellékletének tel-
jes archívuma A folyóirat a könyvtár gépein megtekinthető ezen a címen: 
http://tls.timesonline.co.uk/section/0,,25332,00.html  
 

Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 
 1051 Budapest Arany János u. 1. 

411-6446; 311-7491 
 www.mtak.hu 

 mtak@mtak.hu 
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