AZ ELTE EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA
5. FÜGGELÉKÉNEK CSATOLMÁNYA

Gyűjtőköri megosztás
A gyűjtőkör a megjelelölt tudományterületeken belül a tudományos, belföldön megjelent, hordozótól, nyelvtől független beszerzését jelenti. A külföldön megjelent,
tudományos igényű kiadványokat valamennyi intézmény válogatva gyűjti. Az ettől eltérő szempontok a táblázatban találhatók. Egy tudományterület párhuzamos gyűjtése a
képzés párhuzamosságának megszüntetéséig fennmarad.
Részletezés

Gyűjtő könyvtár
valamennyi könyvtár a
gyűjtőkörének megfelelően

Tudománykommunikáció

Oktatáshoz, aktuális kutatásokhoz igazodó mélységig

Bibliográfia
Könyvtárügy
Múzeológia
Tudománytörténet

Szakbibliográfia
Könyvészet, könyvtárak, könyvtártan, sajtó

TTK
valamennyi könyvtár a
gyűjtőkörének megfelelően
BTK
BTK
TTK
EK, ÁJK, BTK, BGGYK,
PPK, TÓK, TáTK, IK
EK

ETO

Tudományterület

0

Általános művek

a saját gyűjtőkörnek megfelelően
Kéziratok
1

Filozófia

Pszichológia

2

Vallás
Egyházak
Teológia

3

Társadalomtudományok
Kommunikáció
Politológia
Kulturális antropológia
Demográfia
Közgazdaságtan
Szociálpolitika, egészségpolitika
Gyermekvédelem
Társadalomtörténet (egyetemes és magyar)

Filozófia, logika, ismeretelmélet, erkölcstan, esztétika
(oktatáshoz, aktuális kutatásokhoz igazodó mélységig)
Filozófia, logika, ismeretelmélet, erkölcstan (oktatástól
függetlenül a tudományos igényű magyar és idegen nyelvű
kiadványok)
Pszichológia
Fejlődés- és neveléspszichológia 0-12 éves,
személyiségpszichológia, szociálpszichológia,
(csak magyar nyelven)
Vallástörténet, vallástudomány
Kereszténység. Keresztény egyházak és
felekezetek

Információ, kommunikáció általában

BTK

EK
PPK

TÓK
EK
EK
EK
BTK
TáTK, ÁJK
TáTK
TáTK
TáTK
TáTK
TáTK
TáTK

Szociológia és szakszociológiák,
szociálpszichológia
Statisztika
Nemzetközi tanulmányok
Európai Unió szakirodalma
Közigazgatás
Jog

Szociális munka
Oktatás

TáTK
TáTK
TáTK
TáTK
Államigazgatás, közigazgatás (belföldi szakkönyvek)
ÁJK
Állam- és jogtudomány (belföldi és külföldi kézikönyvek, szakkönyvek,
ÁJK tankönyvek)
EU szakirodalma
ÁJK
Jogszabálygyűjtemények
ÁJK
TáTK
Pedagógia (szakirodalom, magyar, külföldi válogatva)
Pedagógia (válogatva, magyar)
Egyes karok oktatástörténete
ELTE oktatástörténete;
az európai felsőoktatás története válogatva
Múzeumpedagógia (oktatáshoz, aktuális kutatásokhoz igazodó
mélységig)
Óvodapedagógia
Gyógypedagógia

Fogyatékosságtudomány
Oktatási informatika

Tankönyv
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Néprajz
Matematika
Informatika
Fizika
Környezetfizika
Környezettudomány
Földtudomány
Kémia
Kartográfia
Meteorológia, éghajlattan

Média- és múzeumpedagógia
Oktatáshoz, aktuális kutatásokhoz igazodó mélységig
Oktatástól függetlenül a tudományos igényű magyar
és idegen nyelvű kiadványok
Alapfokú képzés alsó tagozatos tankönyvei,
oktatási segédletei, tantárgypedagógiája (válogatva)
Alapfokú képzés felső tagozatos és a középfokú
képzés tankönyvei, oktatási segédanyagai
Alapfokú képzés (5-6. o.) tankönyvei oktatási segédletei,
tantárgypedagógiája (erősen válogatva)
Gyógypedagógiai iskolák tankönyvei, oktatási segédletei
Néprjaz, etnográfia, etnológia, folklór
(idegen nyelven erősen válogatva)

Térképtudomány

PPK
TÓK
ÁJK, TáTK, TTK, IK, BTK,
BGGYK, TÓK, PPK
EK
TTK
TÓK
BGGYK
BGGYK
TTK
TTK
IK
TÓK
PPK
TÓK
BGGYK
BTK
TTK
IK
TTK
TTK
TTK
TTK
TTK
TTK, IK
TTK
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Biológia
Természettudományos kommunikáció
Alkalmazott tudományok
Orvostudományok

TTK
TTK
Orvostudomány természettudományi
vonatkozásai és határterületei
Gyógyszerészet ermészettudományi
vonatkozásai és határterületei

Nyomdászat, könyvkiadás
Vezetéselmélet és módszertan
Reklám. Hírverés. Hirdetésügy

7

8

Médiaismeret, médiatörténet (oktatáshoz, aktuális
kutatásokhoz igazodó mélységig)
Médiaismeret, médiatörténet (oktatástól függetlenül a
tudományos igényű magyar és idegen nyelvű kiadványok)

TTK
TTK
BTK
TTK
BTK
TTK

Művészetek

Művészetelmélet, művészettörténet magyar nyelvű
szakirodalma teljességre törekedve, idegen nyelven
válogatva. Ikonográfia, építészet szobrászat,
rajzművészet, festészet, fényképezés,
filmművészet, zenetörténet és zenetudomány
oktatáshoz igazodó mélységig.

BTK

Fényképezés

Oktatáshoz, aktuális kutatásokhoz igazodó mélységig

TTK

Filmművészet

Oktatáshoz, aktuális kutatásokhoz igazodó mélységig

TTK

Nyelvészet
Irodalom

Magyar nyelvtudomány, filológia, anglisztika,
amerikanisztika, germanisztika, néderlandisztika,
skandinavisztika, uralisztika, assziriológia,
hebraisztika, indogermanisztika, indológia, egyiptológia,
klasszika-filológia, arabisztika, iranisztika, turkológia,
romanisztika, szlavisztika, baltisztika, sinológia, koreanisztika,
japanológia, tibetológia, mongolisztika, vietnami nyelv
nyelvészete és irodalma elsősorban idegen nyelven, magyarul
csak az oktatási igényekhez igazodva.
BTK
Magyar és egyetemes irodalomtudomány magyar nyelven a teljességre
BTK
törekedve, idegen nyelven erősen válogatva. T
Szépirodalom: csak az oktatáshoz szükséges
művek, kritikai kiadások magyar nyelven, minden,
a karon oktatott nyelv szépirodalma az adott nyelven.
BTK
Szépirodalom: magyar és világirodalom történetének jelentős
alkotásai, a kortárs hazai és nemzetközi irodalom
reprezentáns művei magyar nyelven
EK
Szépirodalom: fogyatékos emberekkel foglalkozó
BGGYK
Szépirodalom: 0-12 éves gyermekirodalma (válogatva)

TÓK
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Régészet

BTK

Földrajz

TTK

Geoinformatika

IK

Történelem

Szakdolgozatok
Doktori disszertációk

Történettudomány: történettudomány elmélete,
történeti segédtudományok (oklevéltan,
történelmi kronológia, levéltártan,paleográfia,
genealógia, heraldika, pecséttan,történeti
statisztika, archontológia, historiográfia, metrológia)
Ókori népek története
Közép- és újkori magyar és egyetemes történelem

BTK
EK
ÁJK, TáTK, PPK, BGGYK,
TÓK, BTK, IK
EK

