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T a r t a l o m 
 
Nyelvi-irodalmi adatbázis – próbahozzáféréssel 
Olvasótermi gépeinken (és természetesen a wifi-
hálózaton is) április 15-ig elérhető a Les Éditions 
Classiques Garnier Numérique adatbázisa, mely tar-
talmazza a francia nyelv fontos szótárainak teljes 
anyagát, a francia és a frankofón irodalom válogatott 
szövegeit a középkortól a 20. századig, valamint a 
Patrologia Graeca egészét. Az adatbázis hozzáférhető 
innen. 

Kérjük, próbálják ki, és ha elnyeri tetszésüket, jelezzék azt a gyarapitas@mtak.hu e-mail 
címen, vagy személyesen az olvasópultnál. Amennyiben az új online forrást olvasóink 
hasznosnak találják, megfontoljuk annak előfizetését hosszabb időre is.  

Radnóti-honlap a költő hagyatékával 
 

Radnóti Miklós hagyatéka huszonegy nagy, 
lepecsételt csomagban 2008. január 11-én 
érkezett be az MTAK Kézirattárába a költő 
özvegyének jóvoltából. Ebből az anyagból 
rendezett nagysikerű kiállítást az MTA 
Könyvtára Radnóti Miklós 100. születés-
napjára 2009 májusában.  A tárlat digitális 
változata mostantól a világhálón is megtekint-
hető.  

 
A http://radnoti.mtak.hu címen elérhető  honlap (melynek  betűtípusa a költő saját író-
gépének betűi alapján készült) azonban nem csupán a Radnóti-hagyaték korábban kiállí-
tott tárgyait gyűjti egybe, de összefoglalja a hagyaték útját Radnóti Fanni Pozsonyi úti 
lakásától az Akadémiai Könyvtárig, bemutatja a költő életének képekkel illusztrált krono-
lógiáját, közli a Ferencz Győző megfogalmazta Radnóti-életrajzot, valamint a Bori notesz 
néhány versének különböző átírását, megismerteti az olvasókkal az egyes köteteket, 
verseket közöl, s mindezt angol nyelven is hozzáférhetővé teszi. 

A honlap bemutatóján Babus Antal, a hagyaték 
gondozója érdekességként emelte ki azt a kö-
tetben eddig meg nem jelent Április c. verset, 
melynek ajánlása később borzongató módon 
vált valóra: „Ó, emberek! Babitsnak torkát / 
Fojtsa füstként e boldog ének / és pöttyentsen 
fejére / fán rejtező madár.” A kiállítás tárgyai 
közt kiváló minőségű fotókon vehetjük szem-
ügyre az abdai tömegsír valamennyi, a költő 
zsebéből előkerült tárgyát, de találunk itt note-
szeket, hivatalos iratokat, fényképeket vagy olyan sajátos tárgyakat, mint az ismert Apol-
linaire-vers Radnóti-fordításának nyomódúca és az a költő könyvszekrényéről származó 
tábla, melyen a költő felsorolja, miért nem ad kölcsön könyvet senkinek.  

http://www.classiques-garnier.com/numerique-bases/index.php?module=App&action=FrameMain
mailto:gyarapitas@mtak.hu
http://radnoti.mtak.hu/


Régi könyvek új köntösben: eBooks on Demand (EOD)  
Az eBooks on Demand (e-könyvek megrende-
lésre) szolgáltatás keretein belül szerzői jog 
mentes könyvek rendelhetők a konzorcium 
könyvtáraiból.  

Az EOD szolgáltatását 10 európai ország 23 
könyvtára kínálja 2007 óta folyamatosan be-
kapcsolódva a programba. Az Országos Szé-
chényi Könyvtár után Magyarországon máso-
dikként a Magyar Tudományos Akadémia 
Könyvtára csatlakozott az európai kezdemé-
nyezéshez. 

 Ön választ egy könyvet könyvtárunk gyűjteményéből, mi pedig kérésére 
digitalizáljuk azt  

 rendelje meg és fizessen akár online, akár személyesen 

 a világ bármely részéről, a hét bármely napján, a nap bármely órájában 
leadhatja rendelését 

 Ön kap egy PDF fájlt, amelynek teljes szövege kereshető, másolható, 
beszúrható, kinyomtatható és tartalmazza az eredetiben előforduló be-
jegyzéseket, jelöléseket, széljegyzeteket 

 az elkészült EOD e-könyvek (egyszerűsített minőségben) később a 
könyvtár saját digitális gyűjteményét gyarapítják 

 

• Milyen egy EOD e-könyv? 
Az EOD e-könyveket PDF formátumban szolgáltatjuk, amelynek kezelése egyszerű és 
széles körben elterjedt. A fájl tartalmazza az optikai karterfelismerővel (OCR) ellenőrzött 
teljes szöveget, melyből Ön kikereshet szavakat, kimásolhat szövegrészeket, felhasznál-
va azokat más elektronikus alkalmazásokban (pl. szövegszerkesztőben, prezentációké-
szítőben, stb), nyomtathat oldalakat, vagy akár az egészet. 

Az EOD e-könyv az Ön saját tulajdona lesz, ugyanúgy, mint a hagyományos könyv, DVD 
vagy zenei CD. A vásárlás azonban kizárólag személyes felhasználásra jogosít, a könyv 
tartalmát természetesen nem teheti közzé az interneten vagy nyomtatásban, nem bo-
csáthatja kereskedelmi forgalomba. Megrendeléskor, kérjük, olvassa el az adott könyvtár 
Az EOD-szolgáltatás feltételei (Terms and Conditions) című szabályzatát.  

• Mely könyveket rendelhetem meg EOD e-könyvként? 
Kizárólag a szerzői jogvédelem alatt nem álló, könyvtárunkban elsősorban az 1800 és 
1930 között kiadott könyvek teljes szövegének digitalizálását rendelheti meg. Az 1800 
előtt kiadott anyag digitalizálását egyedi elbírálás szerint végezzük (a dokumentum álla-
potától, gyűjteményi értékétől függően). Más tagkönyvtárak kínálhatnak a megadott idő-
kereten kívül eső könyveket az adott ország szerzői jogi szabályozásának megfelelően, 
illetve különleges felhasználói csoportok részére: pl. kutatóknak, vagy fogyatékkal élő 
olvasóknak. Ezzel kapcsolatban keresse meg az egyes könyvtárak katalógusainak leírá-
sát. 

 

http://books2ebooks.eu/
http://books2ebooks.eu/partner.php5?id=116&lang=hu
http://books2ebooks.eu/partner.php5?id=116&lang=hu
http://books2ebooks.eu/odm/html/mtak/hu/agb.html
http://books2ebooks.eu/partner.php5


 

• Hogyan rendelhetem meg a szolgáltatást? 
A könyveket megrendelheti közvetlenül az 
elektronikus könyvtári katalógusból az EOD – 
megrendelem e-könyvként gombra kattintva 
(ilyenkor a rendszer kiolvassa a könyv adatait a 
katalógusból, így az árat is rögtön kiszámolja Önnek), vagy egy általános űrlapról (ahol 
Ön adja meg a könyv adatait és választhat az árkalkuláció, illetve az azonnali megrende-
lés között).  

Könyvtárunk online katalógusa elsősorban az 1979 után kiadott műveket tartalmazza, 
amelyek többsége szerzői jogi védelem alatt áll, ám az adatbázis a régi könyvek bibliog-
ráfiai adataival folyamatosan bővül. Ha nem talál egy könyvet az elektronikus katalógus-
ban, keresheti a cédulakatalógusban vagy kérhet segítséget az mtak@mtak.hu címen, 
illetve a +3614116446-os telefonszámon. Az így kapott adatokkal megrendelheti a köny-
vet e-könyvként ezen az űrlapon. 

A megrendelést felhasználóbarát felület segíti, így Ön könnyedén nyomon követheti, hol 
tart éppen a folyamat. Adatait csak az első rendeléskor kell megadnia, ezután e-mailben 
kap egy azonosítót és egy jelszót, melyet a további rendeléseknél használhat majd. Ha 
az e-könyv elkészül (a dokumentum állapotától függően kb. 5 munkanap), Ön kap egy 
üzenetet erről. Ezután a saját felületén kiválaszthatja a fizetési módot. A sikeres fizetés 
után pedig letöltheti az e-könyvet tartalmazó PDF fájlt, illetve postán utánvéttel megkapja 
a CD/DVD-t. 

• Mennyibe kerül egy EOD e-könyv? 
 600 Ft alapár + 50 Ft/könyvoldal  
 érvényes éves jeggyel rendelkező olvasóknak 600 Ft + 30 Ft/könyvoldal (40% ked-

vezmény) 
 ha nem az ingyenes letöltést, hanem a CD/DVD-re írást választja: 400 Ft az adathor-

dozó és a felírás költsége 
 ha postai kézbesítést kér, a Magyar Posta mindenkori díjszabása szerint utánvéttel 

küldjük az elkészült anyagot 
 
 
 
 
 

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

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

 mtak@mtak.hu 
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