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az elte egyetemi Könyvtár a Xvi. század második felétől szisztematikusan gyarapított gyűjtemény, s
mint ilyen, különleges helyet foglal el a magyar könyvtárak körében. a több mint másfélmillió doku-
mentuma között számos világritkaságot őrző, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti
vagyonként kezelt intézmény a Belváros szívében, a Ferenciek terén a kerület egyik nevezetes műemlék
épületében található. a több mint 450 éve folyamatosan működő könyvtár a világ minden tájáról vonzza
a turistákat és az olvasókat – nem csupán építészeti és könyvtártörténeti értékei miatt, hanem azért is,
mert nyilvános könyvtárként 14 éves kor felett bárki igénybe veheti a kor kihívásainak megfelelően fo-

lyamatosan bővülő, korszerű helybeni, illetve
elektronikus szolgáltatásait.
e university library of the eötvös loránd uni-
versity, being a collection systematically augmented
from the second half of the 16th century, holds a spe-
cial place among Hungarian libraries. e historic
building in the heart of the city keeps numerous
world rarities among its more than 1.5 million doc-
uments, attracting domestic and foreign tourists and
readers as well. As a public library it offers a steadily
increasing number of on-site and electronic services.
az egyetemi Könyvtárt a nagyszombati jezsuita
kollégium bibliotékájaként alapította oláh
miklós esztergomi érsek 1561-ben, majd 1635-
ben egyetemi gyűjteménnyé vált, amikor Páz-
mány Péter esztergomi érsek megalapította a
nagyszombati egyetemet. a könyvtár nem csu-
pán a jezsuita rend térítő munkáját szolgálta,
hanem az egyetemen oktatott valamennyi tu-
dományágban gyűjtötte korának legfontosabb
szakirodalmát: a teológián és filozófián kívül
hozzáférhetők voltak többek közt a kor híres or-
vostudományi, matematikai, csillagászati és
földrajzi alapművei is. a nemzetközi jezsuita
rend könnyen cserélhetett munkákat más kol-
légiumokkal, így nagyszombatba a távoli orszá-
gok legmodernebb szakirodalma is eljutott.
e university library was founded as the bib-
liotheca of the Jesuit College of nagy szombat
(now trnava, slovakia) by Miklós oláh, the
archbishop of esztergom. it became the site of a
university library when Péter Pázmány, arch-
bishop of esztergom founded the Jesuit university

of nagyszombat in 1635. e library was not only serving the missionary work of the Jesuit order but it
also collected the most important works of disciplines taught at the first Hungarian university. Apart from
theology and philosophy they owned the famous foundational works of the era in medicine, mathematics,
astronomy, geology, and other sciences. As the Jesuit order was an international organization it could
easily exchange various works with other colleges, which meant that the most up to date professional
literature even from distant countries could reach nagy szombat.
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Cod. Germ. 3. f. 105v Szent Anna harmadmagával. Az antik és huma-

nista irodalmi alkotások illusztrálásával hírnevet szerzett ún. Petrarka

Mester által készített, színezett fametszet a Gilgengart című imádsá-

goskönyv kéziratos másolatából (XVI. sz. első negyede).

Saint Anne with the Virgin and Child, by “The Petrarch Master”, famous

for his illustrations made to antique and humanist literary works.

Coloured woodcut from a handwritten copy of the prayer book Der

Gilgengart. (first quarter of the 16th century).



a jezsuita rend 1773-as feloszlatása után az egyetem és vele együtt a könyvtár állami intézménnyé vált,
majd 1777-ben Budára, a királyi várba költözött. az egyetemi Könyvtár 1780-tól mária terézia utasítása
alapján már kötelespéldány joggal rendelkezett, és ettől kezdve jó ideig a nemzeti könyvtár szerepét is be-
töltötte. 
1784-ben ii. József utasítására Pestre költözött az egyetem, s a könyvtár a jelenlegi helyén álló pesti feren-
cesek épületébe került. az ekkortájt feloszlatott szerzetesrendek könyvanyagát feldolgozásra és tovább-
osztásra az egyetemi Könyvtárba szállították, ennek következtében rövid idő alatt csaknem tízezer kötettel
gyarapodott a könyvtár állománya, amely a kiegyezés előtt már meghaladta a 150 ezret, az olvasóforgalom
pedig az évi 35 ezer főt. 

időközben a leromlott
műszaki állapotú épü-
letben lehetetlenné
vált a közönség megfe-
lelő ki szolgálása és az
állomány elhelyezése.
a kiegyezés utáni ma-
gyarország egyik első
nagy felsőoktatási be-
ruházásaként 1876-
ban az or szág és a
főváros első nyilvános
könyvtáraként felépült
a Ferenciek terén álló
könyv tárpalota, mely-
ben az intézmény
azóta is működik.
following the dissolu-
tion of the Jesuit order
in 1773, both the uni-
versity and the library
became state institu-
tions, and in 1779 they
were moved to the
royal Castle in Buda.
with Maria eresa’s

1780 order the university library received the right for a mandatory deposit copy and from this time on the
library also functioned as the national library for a long time.
in 1784, Joseph ii gave orders for the university to move to Pest. e library was established in the building
of the franciscan order, standing on the present site of the library. one of the most important duties of the
period was the processing of the collection of books that belonged to the monastery orders dissolved under Joseph
ii and which were then transported to the university library. in a short period of time the holdings of the
library grew by almost ten thousand volumes. Before the Austro-Hungarian Compromise of 1867, the number
of library holdings exceeded 150,000 volumes, and the number of readers was over 35,000 per year.
However, in the derelict building of the library it became impossible to provide a reasonable service to a
public of that size or to find proper placement for the volumes. e building of the new library palace, where
the institution works to this date, was finished in 1876, serving as the first large public library of the country
and of the capital.
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Inc. 1049. Szent Erasmus Mestere (?), Virágkeretek Mestere (?): Krisztus születése (rézmetszet 1473 előtt,

206 x 310 mm). Az egykor a könyvtár Inc. 11 jelzetű ősnyomtatványába beragasztott kvalitásos metszet uni-

kum példány. A Krisztus születéstörténetét narratív módon ábrázoló lap egyaránt felidézi az angyali üdvöz-

letet, Jézus betlehemi születését és a háromkirályok történetét.

Master of Saint Erasmus (?), Master of Flower Frames (?): Christ’s birth, (copper engraving from before

1473, 206 x 310 mm)  The quality engraving – once stuck in the incunable of the library marked as Inc. 11

– is a unique piece. The narrative page presenting Christ’s birth, recalls the Annunciation, the Nativity of

Jesus in Bethlehem, and the Adoration of the Magi.



1877-ben különleges értékekkel gyarapodott az egyetemi Könyvtár. az orosz-török háború előestéjén a
magyar egyetemi iúság törökbarát tüntetést tartott és díszkardot küldött a nagyvezírnek. ii. abdülhamid
szultán e gesztusra válaszul 35 olyan kódexet (köztük 14 corvinát) adományozott az egyetemi Könyvtár-
nak, amelyet valószínűleg még ii. szulejmán csapatai vittek el Budáról, a királyi könyvtárból.

in 1877 the library received an especially valuable gift. on the eve of the russian-turkish war, the Hungarian
university students held a demonstration in support of the turks and they also sent an ornamented sword to the
grand Vizier. sultan Abdülhamid ii responded to this by donating a gift of 35 codices which most likely had
been taken away by the troops of suleiman ii from the royal library of Buda.
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Cod. Lat. 1. f. 1r Theophrasztosz

görög nyelvű növénytani munkája

Theo dorus Gaza (†1475) V. Miklós

pápának ajánlott latin fordításában.

A corvina Mátyás király megrendelé-

sére Firenzében készült Vespasiano

Bisticci műhelyében, 1460–1470 kö-

zött. Hunyadi Mátyás címerét utólag

Budán festették az első, díszes ol-

dalra. Jobboldalt az 1877-es török

visszaadást rögzítő felirat látható.

Botanical work of Theophrastus in the

Latin translation by Theodorus Gaza

(†1475), dedicated to Pope Nicholas V.

The codex from the Bibliotheca

Corviniana was prepared 1460–1470

in Florence, in Vespasiano da Bisticci’s

workshop, on the order of King

Matthias. Matthias Hunyadi’s coat of

arms was painted on the first, deco-

rated page later in Buda. On the right

side the notice can be seen about the

1877 return of the book from Turkey to

Hungary.



mára mintegy 1,6 millió dokumentumával az egyetemi Könyvtár a
főváros harmadik legnagyobb könyvtára. gyűjtőköre 1949-ig az
egyetemen oktatott valamennyi tu -
do mányághoz kapcsolódó műveket
tartalmazta, ez a későbbiekben filo-
zófiai, általános pszichológiai,
közép- és újkori egyetemes tör -
ténelmi, vallástörténeti, vallástudo-
mányi művekre korlátozódott.
gyűjti és őrzi az elte-n védett
disszertációkat, az elte történe-
tére vonatkozó dokumentumokat,
a kutatómunkához szükséges kézi-
könyveket, szótárakat, tudományos
és szépirodalmi műveket, a magyar
mellett számos idegen nyelven is.
európai viszonylatban is jelentős a
könyvtárban őrzött, a nemzeti kul-
turális örökség részét képező muzeá-
lis állomány: 185 kódex (köztük 14
corvina), mintegy 1200 ősnyomtat-
vány, 11000 könyvtári egység an-
tikva, 16500 barokk- és 75000
Xviii. századi kötet található itt. a
muzeális anyagban számos régi ma-
gyar nyelvemlék, középkori okleve-
lek, céhlevelek, autográf kéziratok,
metszetek és térképek is fellelhetők.

with its 1.6 million documents,
university library is the third largest
one of the capital. up to 1949, its
field of interest included works from
all disciplines taught at the univer-
sity, later it was limited to works in philosophy, general psychology, me-
dieval and early modern times world history, religion and history of
religion. the library collects and keeps the theses defended on the eötvös
loránd university (elte), documents about the history of the university
plus all sorts of reference works, hand-books, dictionaries, works of science
or literature needed to research work, in Hungarian or in foreign languages.
e huge amount of antiquities and rarities kept in the library is part

of the national Cultural Heritage of Hungary. e collection, including 185 codices (14 of them from the
Bibliotheca Corviniana), 1,200 incunables, 11,000 library units from the 16th, 16,500 from the 17th
and 75,000 from the 18th century is quite significant even on a european scale. several early records of
the Hungarian language, autograph manuscripts of outstanding persons, medieval charters, guild-records,
engravings and maps are also integral part of the collection.
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RMK I 16, címlap. Melius Juhász Péter,

Herbarium az faknac fvveknec nevekröl,

természetekröl és hasznairól. Az 1578-ban

Kolozsvárott Heltai Gáspárné műhelyében

nyomtatott mű nevezetes címlapjának képi

forrásvidéke Lonicerus Historia naturalis

című munkája frankfurti német nyelvű kia-

dásainak illusztrációiban kereshető. Az or-

vosi füveskönyv a Historia naturalis

magyar fordítása, melynek tartalmát Me-

lius Juhász Péter kiegészítette Dioscori-

des, Plinius, Galenus, valamint Pietro

Andrea Mattioli, Hieronymus Bock és Le-

onhard Fuchs munkáiból.

Péter Melius Juhász, Herbarium about the

names of trees and herbs and their use,

1578. The pictorial resources of the

renowned title page can be found in the il-

lustrations of the work of Lonicerus, titled

Historia naturalis, written in German and

published in Frankfurt. The medical book

of herbs is the Hungarian translation of

Historia naturalis. Péter Melius Juhász

complemented it with the works of

Dioscorides, Plinius, Galenus, as well as

Pietro Andrea Mattioli, Hieronymus Bock

and Leonhard Fuchs.

Cod. Hung. 3. f. 24r Példák könyve (Liber

parabolarum), Nyulak szigeti domonkos

apácakolostor, 1510. Az Élet és a Halál

párbeszéde című rész kezdete. A szöveg-

ben a példázatokon kívül egy teljes szö-

vegű haláltánc és egy verses

tíz parancsolat olvasható, megfelelő latin

nyelvű forrás jelenleg még ismeretlen.  Az

1510-ben három kéz által másolt magyar

nyelvű kódex kiemelkedően értékes nyelv-

emlékünk. A három másoló közül egyedül

Ráskai Lea kézírása azonosítható.

Liber parabolarum, 1510. Beginning of the

part Dialog of Life and Death. The codex

from the convent of Dominican nuns of Isle

of Rabbits is an outstanding written record

extant of the Hungarian language. 
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Roger Fenton: Skót vadászinasok Balmoralban, 1856. 

Roger Fenton (1819–1869) az európai fényképezés úttörője, az első angol udvari fény-

képész. A könyvtárban őrzött metszetek és fotók digitális feldolgozása során 2006-ban

feltárt - részben szignált - 12 fényképe kiemelkedő fotótörténeti érték.

Roger Fenton: Gillies at Balmoral, 1856. The twelve original photographs, taken

by first British appointed court photographer Roger Fenton (1819-1869), one of the

pioneers of European photography, are unique documents of photo history.

Bar. 7497, 2. rész-térkép

Martino Martini, Novus Atlas Sinensis, [Amster-

dam], 1655?, J. Blaeu. Xansi kínai tartomány tér-

képe. Kircher tanítványa, Martini az

Osztrák-Magyar Jezsuita Rendtartomány tagja

volt, hosszú időt töltött kínai misszióban. Nevéhez

kötődik a legrészletesebb XVII. századi Kína-le-

írás elkészítése, melyhez tizenhét térkép tartozik.

Martino Martini, Novus Atlas Sinensis, [Amster-

dam], 1655?, J. Blaeu. Map of the Chinese

province Xansi. Martini, who was not only a dis-

ciple of Kircher, but also a member of the Austro-

Hungarian Province of the Jesuit Order, spent a

long time in the Chinese mission. His was the

most detailed description of 17th century China,

which includes 17 maps. 

Roger Fenton, 1858 

Cím nélkül (Vízhordó)

Without title (Water bearer)



A könyvtárpalota
az épület szkalnitzky antal tervei alapján eklektikus stílusban épült, ünnepélyes megnyitására 1876-ban
került sor. az épület megjelenésében több korszak könyvtárépítési hagyományai alkotnak harmonikus
egységet, kivitelezésében a legkorszerűbb szellőztetési, fűtési, világítási megoldásokat alkalmazták, ennek
eredményeként a kor egyik világszínvonalú könyvtárépületét vehette birtokba az egyetemi polgárság és a
főváros közönsége.

e Library Palace
traditions of different ages are melting into harmony in the look of the building, designed by architect Antal
szkalnitzky. Most recent solutions of the time were used for ventilation, heating and illumination, thus at the
ceremonial opening of the building in 1876, a library of world standard was taken in possession by citizens of
the university and of the capital.

az épület tervezője kiválóan alkalmazkodott a telek és a környező beépítettség adott ságaihoz. a homlok-
zatot az olvasóterem nagy ablakai és a fölötte lévő timpanon uralják, ez utóbbiban lotz Károly tervei
alapján sommer ágost által fara-
gott ország címer és géniuszok
láthatók. az épület domináns
dísze a saroktorony és kupolája.
ezt egykor a szintén lotz tervei
alapján kifaragott, az egyetem
négy fakultását ábrázoló szobrok
díszítették, melyeket azonban
már 1910-ben el kellett távolí-
tani, annyira kikezdte őket az
időjárás. a felső ablaksor alatt a
falakat sötét alapon világos vako-
lat-bekarcolással létrehozott
sgraffito technikával díszítették,
an mór tervei alapján. aqui-
nói szent tamás, arisztotelész,
Hippokratész, Homérosz, szo-
lón, Humboldt, archimédesz,
galilei, newton, machiavelli,
Hérodotosz és Winckelmann
portréi és az alattuk látható alle-
gorikus nőalakok az egyetem
négy fakultásán oktatott tudomá-
nyokat szimbolizálják. 
e plans were adjusted excellently
to the characteristics of the site and
the surroundings. e façade is dominated by the huge windows of the reading room and the tympanum
framing the Hungarian coat of arms carried by two genii. e turreted corner with its tiled dome gives an
emblematic look of the building. e façade is decorated in sgraffito technique with portraits of st omas
Aquinas, Aristotle, Hippocrates, Homer, solon, Humboldt, Archimedes, galilei, newton, Machiavelli,
Herodotus and winckelmann, in combination with allegoric figures, symbolizing the disciplines taught at the
university.
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az aula oszlopcsarnokában az oldal falak felső részén
a lunettákat lotz Károly hat sgraffitója díszíti Ho-
mérosz, Hérodotosz, arisztotelész, szolón, Cicero és
Platón arcmásaival, melyeket a medici-sírok nyugvó
alakjainak mintájára férfi és női aktok vesznek körül.
Díszes neoreneszánsz díszlépcsőház vezet az első
emeleti olvasóterembe. Fordulójában ismeretlen
lombard mester Xvi. század eleji márvány Pietà re-
liee látható, Borzsák istván neves klasszika-filológus
hagyatékából.

e lunettes on the upper part of side-walls in the colon-
nade of the entrance hall are decorated with sgraffiti by
Károly lotz, depicting Homer, Herodotus, Aristotle,
solon, Cicero and Plato, surrounded by male and fe-
male nudes imitating the pattern of the Medici tombs.
An ornamented neo-renaissance stairway, with a 16th
century marble Pietà relief of an unknown lombar-
dian artist in its landing, leads to the reading room on
the first floor.
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a könyvtár több mint 200
négyzetméter alapterületű
egykori olvasóterme, a Dísz-
terem klasszikus karzatos te-
remkönyvtár. a természetes
fényt három nagy ablakán,
valamint az üvegtetőn keresz-
tül kapja. Falain és mennye-
zetén a lotz Károly által
festett nőalakok a tudomá-
nyokat és a művészeteket
szimbolizálják. an mór
egész alakos festménye ma-
gyar huszáruniformisban áb-
rázolja a középkorú Ferenc Józsefet, aki a könyvtárépület megépítését magánvagyonából is jelentős
mértékben támogatta. a terem ma konferenciáknak, koncerteknek, kiállításoknak ad helyet, tervezett
felújítását követően „hangos olvasóteremként” is funkcionál majd.
e Assembly Hall, the former reading room, with more than 200 square metre floor-spaces, is a classical
library-hall with gallery. its natural illumination comes from the three huge windows and from its glass
roof. e female figures on the walls and ceiling, painted by famous Hungarian painter Károly lotz, sym-
bolise sciences and arts. Mór an’s oil-painting above the entrance depicts the middle-aged francis Joseph
i, who supported considerably the erection of the building from his private estate, dressed in traditional
Hungarian Hussar-uniform. e hall is used at present for conferences, concerts and exhibitions, after its
planned renovation will also function as a “loud reading-room”.

az aula, a lépcsőház és a Díszterem 12–18 óra között
megtekinthetők. előzetes bejelentkezés alapján le-
hetőség van magyar és idegen nyelvű vezetett épü-
lettúrákra is, melyek lehetővé teszik, hogy olyan
helyiségekbe is be lehessen jutni, amelyek egyébként
a közönség számára nem hozzáférhetők (például fő-
igazgatói szoba, tanácsterem és a műemlékraktár.) 
a könyvtár saját kötészeti és könyvrestaurátor mű-
helyt tart fenn, amely alkalmas bibliofil kötések
készítésére, illet -
ve az értékes do-
k u m e n t u m o k
restaurálására. a

műhely és az abban folyó munka a könyvtár jelentősebb nyílt nap-
jain, ill. egyéb alkalmakkor előzetes egyeztetést követően megtekint-
hető.
e entrance hall, stairway and Assembly Hall are open for visitors from
noon to 6 p.m. guided tours in foreign languages, including the visiting of
non-public spaces, is possible upon prior agreement. organised visiting of
the restoring workshop and book bindery is possible on special days as nights
of Museums or Day of Cultural Heritage, or upon prior agreement.
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Szolgáltatások

Az Egyetemi Könyvtár nyilvános könyvtár. Érvényes személyazonosító okmányokkal 18 éves kortól, nagykorú kezessége

mellett 14 éves kortól bárki beiratkozhat, és nyitvatartási időben – munkanapokon 10.00–20.00 óráig – igénybe veheti az

intézmény szolgáltatásait.

Helyben használat

Az olvasóteremben ingyenesen tanulmányozható valamennyi nyomtatott és elektronikus törzsgyűjteményi dokumentum.

Az olvasók igénybe vehetik a tájékoztató szolgálatot, használhatják a katalógusokat, bibliográfiákat, e-szolgáltatásokat.

A könyvtár állományáról, szolgáltatásairól, a könyvtárban elérhető forrásokról, adatbázisokról, más könyvtárakban meg-

található művekről személyes és távhasználati tájékoztatást nyújtunk. Az olvasóteremben önkiszolgáló másológépek

állnak olvasóink rendelkezésére. A kért dokumentumokról – a szerzői jogi törvény betartásával – digitális vagy fénymásolat

rendelhető, illetve nyomtatás kérhető.

Kölcsönzés, könyvtárközi kölcsönzés

Fél- vagy egyéves kölcsönzőjegy váltásával olvasóink egyszerre 8 dokumentumot kölcsönözhetnek 3 hétre, ami – az

internetes katalóguson keresztül önállóan is – kétszer hosszabbítható. Könyvtárközi kölcsönzéssel más könyvtárak

dokumentumait is szolgáltatjuk. 

E-szolgáltatások

Számítógépeinken hozzáférhetők az egyetem által előfizetett adatbázisok, e-könyvek, e-folyóiratok.  Az adatbázis-hasz-

nálatot letölthető segédletekkel segítjük. Olvasóink számára rendszeresen szervezünk adatbázis-kezelési, információke-

resési, valamint könyvtárhasználati képzéseket. Az ELTE és az EDUROAM-hoz csatlakozott intézmények polgárai saját

számítógépükkel csatlakozhatnak az ELTE wifi hálózatára

Különgyűjtemények használata

A muzeális állomány és a disszertációk helyben, az olvasóteremben tanulmányozhatók. A dokumentumokat használat

előtt legalább egy nyitvatartási nappal ki kell kérni ímélben, telefonon vagy olvasótermi kérőlapon. 

Szolgáltatások fogyatékkal élőknek

Látássérültek számára kísérőt, az olvasóteremben beszélő szoftverrel, fejhallgatóval és Braille-nyomtatóval felszerelt

számítógépet biztosítunk. Hallássérültek előzetes bejelentkezés után jeltolmács segítségét vehetik igénybe, csoportos

jeltolmácsolt épülettúrán vehetnek részt. Az épület akadálymentesítéséig a mozgássérültek számára meghatalmazott

útján biztosítjuk a szolgáltatások elérését.

Portál – http://www.konyvtar.elte.hu

Az Egyetemi Könyvtári Szolgálat portáljáról az ELTE valamennyi könyvtára elérhető, a keresősor segítségével azonnal

használható a katalógus. A honlapon hasznos információk, digitalizált muzeális dokumentumok, fotók, felhasználói ismer-

tetők is találhatók. A „Kérdezzen egy könyvtárost” ablakban feltett kérdésekre néhány órán belül válaszolunk, emellett az

info@lib.elte.hu-ra is várjuk a megkereséseket.

Katalógusok

Törzsgyűjtemény http://katalogus.elte.hu

A katalógus az Egyetemi Könyvtár dokumentumai mellett mintegy 50 ELTE-s tagkönyvtár állományát tartalmazza, többek

közt könyveket, folyóiratokat, különgyűjteményi és elektronikus dokumentumokat, disszertációkat – összesen több mint

1 millió példányt. Egy közös keresőfelületen az ELTE közoktatási intézményeinek könyvtári állománya is elérhető. 

Digitalizált alapkatalógus – https://edit.elte.hu/ulibca

Az Egyetemi Könyvtár több mint 1 millió cédulát tartalmazó szerzői betűrendes alapkatalógusa, amely a XVI. századtól

1989-ig tárja fel a könyvtár állományát, 2011-től kizárólag itt érhető el. 

Kézirat- és Ritkaságtár katalógusai - http://konyvtar.elte.hu/web/hu/node/1132

A különgyűjteményt feltáró „Catalogus manuscriptorum Bibliothecae Regiae Scientiarum Universitatis Budapestinensis”

és a „Catalogus codicum latinorum medii aevi Bibliotheca Universitatis Budapestinensis” kereshető pdf-fájlokban áll a ku-

tatók rendelkezésre. 

Közösségi oldalak

Kövessen bennünket  Facebook-oldalunkon, a Twitteren (@elteek) az iWiW-en és a Konyvtar.hu-n!
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Services

University Library is a public library. Anyone above the age of 18 can enter with a valid passport (those below the full age

with a full aged sponsor), and take advantage of the services of the institute at the opening hours: workdays from 10 a.m.

to 8 p.m. 

Local Use

Any document of the basic collection, either printed or electronic ones can be consulted for free in the Reading Room.

Patrons can use the catalogues, bibliographies, e-services, and the support of the Information Service.Our Information

Service provides information – both personally and by distant connection – about the holdings and services of our library,

the available databases and other information sources, documents of other libraries.

Loan, Inter-Library Loan

Patrons having a half-year or full-year Loan Pass can borrow 8 documents at a time for 3 weeks, which can be extended

twice – even by self service through the OPAC (the web catalogue). Documents of other libraries are also available through

our Inter-Library Loan service. 

E-services

Computers providing access to the databases, e-books, e-journals subscribed by the University can be used (for students

and lecturers free of charge). Members of ELTE and EDUROAM partner institutes can log in the WiFi network of ELTE by

their own computer, and have access to the subscribed contents as well.

Special collections

Museal documents, dissertations can be consulted at the Reading Room. The documents should be called previously via

e-mail or phone.

Photocopy, digital copy service

We can provide printout, photocopy, digital copy of the required documents, following the copyright rules

There are photocopy machines in the Reading Room at the service of our patrons.

Services for disabled people

Guide and special computer with reader software, headphone and Braille printer are at the service of visually impaired

patrons in the Reading Room. Hearing-impaired patrons can be supported by a sign language interpreter (previously

arranged appointment is required). Disabled patrons can use the services with the aid of an authorised person until the

library building becomes fully accessible.

Website – portal: http://www.konyvtar.elte.hu

Every library of the University is available through the portal, both in English and German language. A direct search

widget supports the searching in the OPAC or the website. Questions asked through the „Ask a Librarian” chat widget

are answered immediately. 

Catalogues

Basic collection: http://opac.elte.hu

Holdings of more than 50 libraries of the University are represented in the OPAC: books, journals, e-documents, disser-

tations, special collections etc. – more than 1 million item records.

Digitalised Basic Catalogue: https://edit.elte.hu/ulibca

The Basic Author Name Catalogue of the University Library, containing more than 1 million cards of books from the 16th

century till 1989, is available only in this catalogue.

Manuscript catalogues - http://konyvtar.elte.hu/web/hu/node/1132

Manuscript catalogue „Catalogus manuscriptorum Bibliothecae Regiae Scientiarum Universitatis Budapestinensis” and

catalogue of codices „Catalogus codicum latinorum medii aevi Bibliotheca Universitatis Budapestinensis” can be searched

in PDF files by the researchers.

Social Media

Follow us at Facebook and Twitter (@elteek), too!
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nyilvános rendezvények a könyvtárban
múzeumok éjszakája
Kulturális örökség napja
Kutatók éjszakája
Koncertek
időszakos kiállítások
olvasásnépszerűsítő rendezvények
Könyvtárszakmai rendezvények
Karácsonyi könyvvásár
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Public events in the University Library
night of Museums
Day of Cultural Heritage
researchers’ night
Concerts
temporary exhibitions
events organised for propagation of reading
events for librarians
Christmas book-fair
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Csak néhány lépésnyire….
Just a few steps away…
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Belvárosi Ferences Templom

(Inner City Franciscan Church)

Ferenciek tere 9.

Nagyboldogasszony Főplébánia

(Belvárosi plébániatemplom)

(Inner City Parish Church)

Március 15. tér

Egyetemi Templom (Kis-

boldogasszony Templom)

(University Church)

Papnövelde utca 5–7. Angolkisasszonyok Temp-

loma (Belvárosi Szent Mi-

hály Templom) (Inner City

St. Michael’s Church)

Váci utca 47.

Petőfi Irodalmi Múzeum

(Petőfi Literary Museum)

Károlyi Mihály utca 16.

Szent György nagyvértanú szerb ortodox templom (St.

George Serbian Orthodox Church)

Szerb u. 4.



Köszöntő
nagy örömmel fogadtam el a megtisztelő felkérést arra, hogy
köszöntsem önöket az elte egyetemi Könyvtár kiadványának
oldalain.
Hosszú ideje sok szállal kötődöm a Belvároshoz, mindennapjaim
nagy részét itt töltöm, és polgármesterként már hatodik eszten-
deje hivatásom is a kerülethez kapcsol. az elmúlt évek során szá-

mos közterületi fejlesztéssel tettük szebbé a városrészt, elég csak a Könyvtár közvetlen közelében húzódó Belváros új Főutcájára
gondolnunk. Hamarosan folytatjuk a munkát, és a Ferenciek tere átépítésének keretében az épület előtti szakasz is megújult
külsőt kap. miközben azonban új, korábbról talán ismeretlen dolgokat hoztunk és hozunk létre, mindig szemünk előtt lebeg
a belvárosi múlt tisztelete és szeretete. arra törekszünk, hogy az új megteremtésével párhuzamosan megőrizzük városépítészeti,
és egyéb kulturális értékeinket, mert ezek nélkül idegen lenne mindaz, amit megvalósítottunk. 
ilyen örök, maradandó érték a város szívében található, több mint 450 éves egyetemi Könyvtár, amely épületként, és termé-
szetesen gyűjteményként is a Belváros egyik fontos pontját jelenti. az itt található, kiemelkedő mennyiségű és színvonalú do-
kumentumkincs nem csak a fővárosból, hanem az egész országból, sőt, a világ számos más pontjáról is vonzza az érdeklődőket. 
Fontosnak tartom az intézmény értékei közt azt is kihangsúlyozni, hogy az elte egyetemi Könyvtár nem csak a könyvekkel
tölt be aktív szerepet a város kulturális életében. évről-évre lelkesen csatlakoznak olyan eseményekhez, mint például a mú-
zeumok éjszakája vagy a Kutatók éjszakája, valamint saját kezdeményezésekkel is népszerűsítik széles körben a tudományok
vagy éppen az olvasás szeretetét. úgy gondolom, hogy a Belváros elsősorban a valódi, tevékeny közösségeknek köszönheti,
hogy színes, élettel teli, mozgalmas hellyé vált. szeretném tehát a Könyvtárnak ismét elismerésemet kifejezni, és kívánom,
hogy a következő évszázadokban is folytatódjék az az értékteremtő tevékenység, amit eddig is képviselt az intézmény.
önöket, látogatókat pedig arra bíztatom, minél szélesebb körben éljenek azokkal a kulturális lehetőségekkel, amelyeket az
egyetemi Könyvtár biztosít számunkra.

rogán antal, Belváros-lipótváros polgármestere
salutatory

i was pleased to accept the honouring invitation to welcome you on the pages of elte university library’s booklet. 

i have been closely tied to the City-Centre for a long time; i spend a large proportion of my days here, and my occupation

as mayor connects me to the district for the sixth year. in the recent past we have made the quarter a more beautiful

place by a number of public area developments; just to mention one example, by building the new Main street of the

City-Centre close to the library. soon we are going to carry on with the work, and the section in front of the building

will get a renewed exterior in the framework of the rebuilding of ferenciek square. However, while we were and are

creating new, maybe previously unknown things, esteem and love for the City-Centre’s past is always before our eyes. we

are striving to preserve our civic design and other cultural values parallel to creating something new, because without

these everything we have accomplished would be unfamiliar and strange. 

such a timeless and lasting value is the more than 450 years old university library in the heart of the city, which is an

essential point of the City-Centre as a building, and of course as a collection. e wealth of documents that can be

found here, outstanding both in quantity and quality, attracts those interested not only from the capital but from the

whole country, and even several other points of the world. 

i deem it important to emphasise amongst the values of the institution that the elte university library has an active

role in the cultural life of Budapest not only through books. from year to year, it eagerly joins events such as the night

of Museums or the researchers’ night, and popularises love for science and reading with its own initiatives as well.

i think the City-Centre owes gratitude to real, active communities for becoming a colourful, thriving place full of life.

us i would like to again express my appreciation towards the library, and i hope the productive efforts represented

by the institution are going to continue in the next centuries.

And i encourage you, visitor, to take those cultural opportunities ensured for us by the university library in the widest

possible range.

Antal rogán, Mayor of Budapest 5th District
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Knapp éva – szögi lászló: az elte egyetemi könyvtára /
university library of eötvös loránd university
a gazdagon illusztrált magyar/angol nyelvű kötet 224
oldalon, részletes információkkal és színes képanyaggal
mutatja be az egyetemi könyvtár múltját, jelenét és a
gyűjtemény kiemelkedő értékeit.
224-page illustrated book with detailed information about
history and collection of the library 

Képeslapok a könyvtárról
university library Post Cards

© egyetemi Könyvtárért alapítvány
a kiadvány megjelenését Belváros-lipótváros Budapest Főváros v. kerület önkormányzata támogatta


