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Jómagam matematikusként sokat dolgozom számokkal, s tu-
dom, hogy az alábbi „népi” bölcsesség igaz: „Három fajta hazug-
ság van: hazugságok, leplezett hazugságok és a statisztika.” Ám
mégis, hadd mutassak néhány számot, amelyek a Könyvtár
adatbázisának növekedési ütemét jellemzik. Láthatjuk majd,
hogy az eredmények bíztatóak.

Statisztikákat az adatbázisról csak 1997 szeptembere óta készí-
tünk. Így az összehasonlításban csak az ez utáni adatok vesznek
részt. De, mert a „nagyüzemi” munka körülbelül ekkor kezdô-
dött el, a következtetések levonásakor ez nem okoz gondot.

Számok tükrében: az Egyetemi Könyvtár adatbázisa
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Bibliográfiai rekordok száma összesen:

Példány rekordok száma összesen:

• Számok tükrében: az Egyetemi Könyvtár adatbázisa

• Bemutatkozik a Matematikai Könyvtár 
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Az elsô ábra az adatbázisban található bibliográfiai rekordok és
példány rekordok számát mutatja. Jól látszik, hogy az elsô há-
rom hónapban a bibliográfiai rekordok és a példány rekordok
számának növekedése egyenletes, egymáshoz képesti viszo-
nyuk állandó. 1998 januárjában a rekordok növekedésének üte-
me megváltozik; gyorsul. Ez a BTK Központi Olvasótermének 
a feldolgozásba történô bekapcsolódásának és  a Kölcsönzô
modul beindulásának köszönhetô. (A kölcsönzôi pultnál ún.
gyorsfelvételek készülnek azokról a könyvekrôl, melyek még
nem találhatók meg az adatbázisban. Ezek a rekordok csak 
minimális információt tartalmaznak a könyvrôl — szerzô, cím,
jelzet, vonalkód — de a további kölcsönzésben ugyanúgy
használhatóak, mint a teljes rekordok.) 
Az ábrából az is jól látszik, hogy 1998 tavaszán a Történeti
Intézet Könyvtára, ôszén pedig az ÁJK Kari Könyvtára; 1999-ben
pedig a Szociológia Intézet Könyvtára, az Informatika Tanszék-
csoport könyvtára, a Kémiai Könyvtár  és a Tudománytörténet

és Tudományfilozófia Tanszék Könyvtára is bekapcsolódott 
a feldolgozásba. 
Jelenleg 102 230 bibliográfiai és 132 094 példány rekordot 
tartalmaz az adatbázis.

A második ábrán a saját készítésû és az adatbázisba konvertá-
lással bekerült bibliográfiai rekordok arányát láthatjuk. Szembe-
tûnô a különbség. A leválogatások száma erôsen csökkent; az
arány megfordult. Már nincs annyi leválogatás, a gyarapodást jó-
részt a saját készítésû rekordok teszik ki. Ennek oka, hogy már
nincs feldolgozói restancia, a bekapcsolt könyvtárak gyûjtôkö-
rükbôl adódóan jól tudják használni a már elektronikus formá-
ban lévô leírásokat, s az újonnan beszerzett mûvek pedig még
nem találhatók meg a rendelkezésre álló adatbázisokban. 
(A 2000 összesen oszlop természetesen csak a 2000 október
31-ig regisztrált adatokat tartalmazza.)

Lekereséskor a  következô adatbázisokat használhatjuk:

➯ a Magyar Nemzeti Bibliográfia (MNB),
➯ a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti 

Könyvtárának adatbázisa (KLTE),
➯ a Pécsi Tudományegyetem Központi Könyvtárának 

adatbázisa (JPTE),
➯ a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtárának 

adatbázisa (JATE),

➯ a Könyvtárellátó KhT adatbázisa (KELLO),
➯ a Library of Congress (LoC) adatbázisa,
➯ a kaliforniai egyetemi könyvtárak közös katalógusa 

(MELVYL),
➯ a norvég egyetemi könyvtárak közös katalógusa 

(BIBSYS),
➯ a Francia Nemzeti Katalógus (BNF),
➯ az Online Computer Library Center Inc. adatbázisa 

(OCLC).
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A felsorolt adatbázisokból a letöltés ingyenes. Az MNB és a
KELLO kivételével, melyek HUNMARC, a letöltött rekordok
USMARC formátumúak. A CD-n elérhetô adatbázisok kivéte-
lével az állományokat naponta frissítik. 
A letöltési lehetôségek még bôvíthetôk német, angol adatbázi-
sokkal. Ezekkel csak az a „gond”, hogy nem ingyenesek. Vagy 
a CD-t vagy az online hozzáférési lehetôséget lehet megvásárolni.
A folyóiratok bibliográfiai adatait a Nemzeti Periodika Adatbá-
zisból (NPA) és az MNB-Periodikumok adatbázisból (IKB) töl-
töttük le. Ez egyszeri munka volt, amikor is az NPA-ból 3110
rekord, az IKB-ból 856 rekord került át konvertálás után az
adatbázisba.
A kezdeti szakaszban az MNB adatbázisból került ki a legtöbb
letöltött rekord. Az MNB szerepét az idô folyamán átvette 
a DE adatbázisa. 
A rendelések nyilvántartásának megkezdésével (s a köteles rend-
szer megszûnésével) nagy szerepet kap a KELLO adatbázis.
Eddig összesen 29 544 rekord került az adatbázisba letöltéssel. 
Az összes letöltés forrás szerinti eloszlását a jobb oldali ábra
mutatja. 

A következô grafikon már nem a bibliográfiai rekordokat, 
hanem az ezekhez kapcsolt példány rekordokat mutatja. Jól lát-
szik, hogy mikor mennek szabadságra a dolgozók (december,
augusztus), hogyan csökken nyáron a kölcsönzési forgalom (jú-
nius, július), s hogy idén már jóval kevesebb gyorsfelvétel
keletkezik a kölcsönzôi pultban.   

Kiemelkedô 1998 január, február, március hónapja. Ekkor kap-
csolódott be gôzerôvel a BTK Központi Olvasóterme valamint
ekkor érkezett meg, s került az adatbázisba az OCLC-tôl meg-
rendelt retrospektív feldolgozás. Összességében a feldolgozói
példányok havi átlaga 2154 rekord, míg a gyors hozzáadással
készült példányok havi átlaga 1031 rekord. Ez nem rossz!

Számok tükrében: 
az Egyetemi Könyvtár 

adatbázisa
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Mint már említettem, az Egyetemi Könyvtár adatbázisának épí-
tésébe bekapcsolódott 9 könyvtár. Az adatbázisban lévô összes
példányadatnak 24,1 százaléka tanszéki példány. A következô
ábra a példányrekordok arányait mutatja az egyes könyvtárak-
ban az összeshez képest. A BTK Központi Olvasóterem példá-
nyainak nagy arányát annak tudhatjuk be, hogy igen régóta 
a Horizon-nal dolgoznak fel és itt tartják nyilván rendeléseiket is. 
A BTK Szociológiai, Szociálpolitikai Intézet és Továbbképzô
Központ Könyvtára szerencsés helyzetben van. Állományuk
nagy része már megtalálható az adatbázisban. Az ÁJK 
Kari Könyvtára és a BTK Történeti Intézet Könyvtára régi hasz-
nálói az adatbázisnak. Így nem csoda példányaik magas száma. 

A TTK Matematikai Könyvtár idén kapott erôre és szépen
gyarapodik adatbázisbeli példányaik száma. A másik két TTK-s
könyvtár állapota jól mutatja, hogy milyen sokat számít 
a gyûjtôköri egyezés vagy nem egyezés. Ám nem adják fel.
Összegzésképpen: Az eddig bemutatott számok azt mutatják,
hogy az Egyetemi Könyvtár használja, s egyre inkább kihasználja
a Horizon rendszert, s a bekapcsolt könyvtárak is komolyan
gondolják az együttmûködést. Úgy gondolom, ez jó dolog,
hiszen a haszon mindenkié, s a legjobban az olvasó jár.

Varga Klára
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Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi
Karán nincs kari könyvtár, sôt még kari olvasó sem. A szakterü-
leteknek megfelelôen alakultak ki a tanszékcsoporti, illetve tan-
széki könyvtárak. A matematikai szakterületen mindig egy
könyvtár volt és van most is, és ez a Matematikai Könyvtár.
Amíg a tanszéki könyvtáraknak speciális gyûjteményük van, 
hiszen egy meghatározott olvasói réteget kell ellátni, addig egy
tanszékcsoporti könyvtárnak a teljes szakterületet kell ellátnia.
A karon több ilyen típusú könyvtár van. Ilyen a fizikus, a kémiai,
az informatikai és a matematikai könyvtár is.

A könyvtár története 1893-ig nyúlik vissza. Ekkor voltak az elsô
bejegyzések a leltárkönyvbe. Az elsô 24 db  könyv a Bölcsészet-
tudományi Kar ajándéka volt, és innentôl kezdve már állami
költségvetésbôl történt a gyarapítás. Több professzor ajándé-
kozott komoly, igen értékes könyvet és folyóiratot a könyvtár-
nak. Ennek és az utána következô idôszaknak az állománya
szakmailag olyan gazdag volt, hogy szinte mindent meg lehetett
találni, amire az oktatóknak, kutatóknak szükségük volt. Ma ezt
az állományt elkülönítetten kezeljük és nem kölcsönözzük. Ter-
mészetesen helyben mindenki számára hozzáférhetô.

A könyvtár kezdetben „szemináriumi könyvtár”-ként mûkö-
dött. Fiatal tanársegédek kezelték az állományt 1960-ig. Ettôl
kezdve szakképzett könyvtárosok dolgoznak. 1969-tôl két
könyvtáros alkalmazása vált lehetôvé.

A matematikaoktatás terén kiváló tanárok oktattak, mint pl.
Petzval Ottó, Kondor Gusztáv, Kônig Gyula, Kürschák József
(róla elnevezett verseny is létezik), Fejér Lipót, Riesz Frigyes,
Rényi Alfréd, Hajós György, Szász Pál, Péter Rózsa,Turán Pál 
és még sokan mások. Fejér Lipót 1911-ben történô kinevezése
új korszakot hozott az akkori Matematikai Intézet életében.
Nemzetközi hírû matematikai iskolát alakított ki, sok tehetséges
embert indított el a tudományos fejlôdés útján. Híres tanítvá-
nyok voltak, mint pl. Pólya György, Neumann János, Erdôs Pál.

Jelenleg a Matematika I. és a Matematika II. Tanszékcsoport mû-
ködteti a könyvtárat. A professzori felügyeletet a Matematika II.
Tanszékcsoport vezetôje gyakorolja. 

A következô tanszékek oktatóit, kutatóit látjuk el: Algebra és
Számelméleti, Alkalmazott Analízis, Analízis, Geometriai, Mate-
matikai és Szakmódszertani Csoport, Operációkutatási, Számí-
tógéptudományi, Valószínûségelméleti és Statisztika Tanszék.
Az Informatikai Tanszékcsoport megalakulása elôtti idôszakban
az akkor létezô tanszékek oktatói és kutatói is a könyvtár hasz-
nálói közé tartoztak és tartoznak még ma is!

A könyvtár az Egyetemi Könyvtár hálózati tagkönyvtáraként 
elsôsorban az oktatók, kutatók és hallgatók igényeit elégíti ki.
Mint tudományági szakkönyvtár könyvtárközi kölcsönzéssel, 
cikkek fénymásolatainak megküldésével, egyéb tájékoztatással 
a többi könyvtár rendelkezésére áll. A könyvtárt bárki látogat-
hatja, csak a kölcsönzési feltételek kötöttek.

A könyvtár 1988 nyarán az egyetemen folyó építkezések
(és csúszások) miatt elôször a Rákóczi út 5-be, majd 2000 már-
ciusában a Kecskeméti u. 10-12-be költözött. Végleges helyünk 
a lágymányosi épületegyüttesben lesz.

Gyûjtôkörünk kiterjed a matematika minden ágára, a tankönyv-
tôl a kongresszusi kiadványig. Az utóbbi években az anyagi ke-
retek csökkenése miatt a teljességre való törekvést fel kellett
adnunk.

Az állomány az 1999-es adatok alapján: 43 585 egység. A fo-
lyóiratok száma évrôl-évre csökken, jelenleg 186-féle folyóirat
jár. 250 intézménnyel van cserekapcsolatunk. A csere alapja az
Annales Universitatis Scientarum Budapestiensis de Rolando
Eötvös Nominatae, Sectio Mathematica kötetei. Cserébe meg-
kapjuk a társintézetek saját kiadványait. Ez a lehetôség létfon-
tosságú számunkra. Komoly tudományos folyóiratokat, kiadvá-
nyokat kapunk, melyek elôfizetésére képtelenek lennénk.

Az állományunkban való tájékozódást különbözô katalógusok
segítik. Betûrendes katalógusaink: szerzô-cím, sorozati, folyóirat,
jegyzet, disszertáció. Két tárgyszó katalógusunk a matematika
legáltalánosabban használt kifejezéseivel és a Mathematics Sub-
ject Classification (MSC) alapján épül.

1998-ban határoztuk el, hogy csatlakozunk az EK-ban használt
és mûködtetett integrált könyvtári rendszerhez, a Horizon-hoz.
A Matematikai Könyvtár mindig nagy hangsúlyt fektetett arra,
hogy magas színvonalon szolgáltasson olvasóinak. Mivel jelentôs
kölcsönzési forgalmat bonyolítunk, a könyvtárosok száma 
ehhez mindig kevés volt. Arra gondoltunk, egy ilyen rendszer
olyan új lehetôségeket nyújt a felhasználóknak, melyet a hagyo-
mányos feldolgozás módszereivel nem tudnánk biztosítani.

Elsô lépésként kialakítottuk lelôhelyünket a rendszerben. Meg-
határoztuk gyûjteményeinket, olvasói és példánytípusainkat.
Részt vettünk az Informatika osztály által szervezett tanfolya-
mokon. Elkezdtük a tréning adatbázisban a gyakorlást. Ekkor
derült ki, hogy el kell költöznünk, ráadásul egyik kolléganônk 
is elment. Elsô ideiglenes helyünkön hálózati problémák adód-
tak, így fel kellett függesztenünk a munkát a Horizon-ban.

Bemutatkozik a Matematikai Könyvtár 
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Ez év tavaszán munkatársunk lett Tóthpál Józsefné, Jutka, aki 
az Egyetemi Könyvtár Feldolgozó osztályának volt vezetôje, 
és kezdetektôl részt vett a Horizon bevezetési munkálataiban 
a katalogizálás területén. Ekkor új lendületet vett a munka, 
elkezdtük az „élesben” való dolgozást.
Tekintettel arra, hogy a könyvtár költözés elôtt áll – a lágymá-
nyosi új épületbe –, a számítógépes feldolgozás elôtt tervet ké-
szítettünk, mely állományrészek lesznek szabadpolcon, melyek
a raktárban, hogy a jelzeteket ennek megfelelôen állapítsuk
meg. Mivel a könyvtár állományának 70-80 %-a kölcsönözhetô,
és ezen belül is fôként a többpéldányos jegyzetek, tan-
könyvek, az látszott célszerûnek, hogy a számítógépbe ezek 
kerüljenek be legelôször, hogy a kölcsönzôi modul beindítása-
kor kevesebb legyen a „gyorsbevitellel” felvett rekord. Terveink
szerint a kölcsönzôi modult „élesben” a tanév második felétôl,
2001 februárjától vezetnénk be. Célunk, hogy addigra az állo-
mány 50-60%-a bekerüljön az adatbázisba. A tanárok által 
kikölcsönzött könyvek feldolgozását most végezzük, hogy ezek
se rövidített címleírással kerüljenek a rendszerbe. A feldolgozás
módja teljesen megegyezik az EK által használttal, a 080-as
(ETO) kivételével valamennyi mezôt kitöltjük a munkalapon. 

A szabadszöveges tárgyszavazás mellé azonban a matematiku-
sok által használt, nemzetközileg elfogadott szám és betûkom-
binációt tartalmazó subject indexet is alkalmazzuk az idegen
nyelvû könyvek esetében mindenkor, a magyar nyelvûeknél 
a jegyzetek, az általános, közép- és fôiskolai tankönyvek eseté-
ben eltekintünk ettôl. Eddig közel 3000 rekordot vittünk 
a rendszerbe. Mivel a feldolgozás valamennyi könyv kézbevéte-
lével történik, egyben állományellenôrzést is végzünk. 

A kezdeti nehézségek ellenére úgy gondoljuk, a jövô nyári 
költözés elôtt már az állomány nagyobbik része az adatbázis-
ból visszakereshetô lesz, és nem fog gondot okozni a többi 
modul kezelése sem. Ennek megvalósításához természetesen
szükségünk van az Egyetemi Könyvtár Informatikai fôosztá-
lyának segítségére és nem utolsó sorban a hálózat folyamatos 
mûködésére is.

Dr. Scharnitzky Viktorné

Dr. Tóthpál Józsefné
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Az Állam és Jogtudományi Kar könyvtári szervezetének felépítése a legop-
timálisabb egyetemünkön. Van kari központi könyvtár, mely nem csak
nevében az, de valóban ellát ilyen funkciót. Az ÁJK Kari Könyvtár kiszol-
gálja az egész kar igényeit, kb. 50 000 dokumentumos állományuk mellett
15 könyvtáros dolgozik. Az 1998-ban átadott felújított épületrészben jó
körülmények között mûködik. A tanszéki könyvtárak letéti könyvtárak.
Számukra a beszerzési, nyilvántartási adminisztrációt a kari könyvtár
elvégzi.
A Horizon-hoz 1998-ban csatlakoztak. 2000. január 1-tôl az új beszer-
zéseket csak a Horizon-ban dolgozzák fel. Készülnek a szerzeményi modul
bevezetésére, jelenleg tesztelik. Tervbe vették a kölcsönzési és a folyóirat
modul használatát is.
A Kari Könyvtár legnagyobb problémája a retrospektív géprevitel. 22 tan-
székükön mindössze 4 helyen van könyvtáros. Két tanszéki könyvtár ez év
ôszén bekapcsolódott a rendszerbe azzal a céllal, hogy segítsenek a visz-
szamenôleges feldolgozásban, jelenleg a tréning adatbázisban gyakorolnak.

A Bölcsészettudományi Karon a könyvtárak úgy technikai, mint személyi
ellátottság tekintetében nagy szórást mutatnak.
A BTK Központi Könyvtára igazában csak nevében az, valójában a BTK
könyvtári struktúrájában központi szerepet kevés területen lát el. Önálló
Horizon adatbázis tulajdonos, saját szerverrel, az Alexandriával, ren-
delkezik. A kar tanszéki könyvtárai azonban, néhány kivétellel, az Egyetemi
Könyvtár által üzemeltetett Exlibris adatbázishoz kapcsolódtak.
A Központi Olvasóterem állománya összetételével, nagyságával és a szol-
gáltatások színvonalával a karon kiemelt szerepet tölt be, de központi
könyvtárnak szintén nem nevezhetô. Mint tanszéki könyvtár elsôként csat-
lakozott az integrált rendszerhez, eddig a legtöbb rekordot vitték be. A
folyamatban lévô költözés befejeztével szeretnék használatba venni a
szerzeményi modult is. Az olvasók adatait már hónapok óta rögzítik,
hamarosan megindulhat a gépi kölcsönzés.
Vannak nagy, intézeti, tanszékcsoporti könyvtárak, melyek az intézet szer-
vezeti egységébe tartozó tanszékek egyesített könyvtárai. A Pszichológiai
Intézet Könyvtára, a Szociológiai Intézet Könyvtára, az Angol-Amerikai
Intézet Könyvtára már kapcsolódott a rendszerhez, míg a következô
intézeti könyvtárak még nem tartoznak a „Horizonosok” táborába: 
a Filozófiai Intézet Könyvtára, a Magyar Irodalomtörténeti Intézet Könyv-
tára, a Néprajzi Könyvtár és a Régészettudományi Intézet Könyvtára.
Érdekes helyzet, amikor létezik egyesített intézeti könyvtár, mégis bizo-
nyos, az intézethez tartozó tanszékek megtartották saját állományukat és
önálló könyvtárt mûködtetnek. Ilyenek: 
- Történeti Intézet Könyvtára (az ide tartozó10 tanszék közül 4 tanszék
nem igényli az intézeti könyvtár által nyújtott szolgáltatásokat, önállóan
szereznek be könyveket, önállóan dolgozzák fel, ha feldolgozzák),
- Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet Könyvtára (külön könyvtár
van a Fonetikai és a Finnugor Tanszéken), 
- Germanisztikai Intézet Könyvtára (nem olvadt be a Skandináv Tanszék
könyvtára, a Nederlandisztikai Tanszék könyvei pedig a BTK Központi
Könyvtárában vannak). 
Különös helyzet alakult ki a Szláv és Balti Filológiai Intézet tanszéki

könyvtárai között. A tanszékek a Múzeum körútra költöztek. Közös
olvasótermük van, de szervezetileg elkülönülnek, minden egyes tanszéki
könyvtárt külön könyvtáros kezel. Mivel ketten Gyes-en vannak, így mégis
egy könyvtáros lát el több könyvtárt. 
A BTK-n nagy számban találhatók olyan tanszéki könyvtárak, melyeknek
gyûjtôköre speciális, kisebb, de értékes, ritkaságszámba menô állományuk
van, egyesítésüket, összevonásukat pillanatnyilag a fenntartók nem tervezik.
Ezekre a könyvtárakra általában jellemzô a nagyfokú pénzhiány. Nincs,
vagy csekély az esély arra, hogy számítógépet és személyi feltételeket 
tudjanak biztosítani a bekapcsolódáshoz.
A költözések után (2001) a következô könyvtárak tervezik a csatlakozást:
Magyar Irodalomtörténeti Intézet Könyvtára, Magyar Nyelvtudományi 
és Finnugor Intézet Könyvtára, Néprajzi Könyvtár.
A 2000 szeptemberében megalakult ELTE BTK Könyvtári Bizottsága célul
tûzte ki, hogy ésszerûsíti a kar könyvtári struktúráját, összehangolja 
a szerzeményezést, a gyûjtôkörök megoszlását. 

A Természettudományi Karon sincs klasszikus értelemben vett központi,
kari könyvtár.
Vannak nagy, már régebben összevont intézeti, tanszékcsoporti könyv-
tárak. Közülük három nagy tanszékcsoporti könyvtár dolgozik aktívan 
a Horizon-ban: a Matematikai Könyvtár, az Informatikai Tanszékcsoport
Könyvtára és a Kémiai Könyvtár. A Matematikai Könyvtár jelentôs meny-
nyiségû rekordot vitt a közös adatbázisba. Hamarosan beindítják a köl-
csönzési modult, és tervezik a szerzeményi modul használatának beve-
zetését is. A kémikusok már a végleges, új helyükön vannak, a matemati-
kusokra még vár egy újabb költözés. Lágymányosra költözött a Fizikai
Tanszékcsoport Könyvtára is, de könyvtáros hiánya miatt nem tervezik 
a kapcsolódást.
2001 izgalmas év lesz a TTK tanszéki könyvtárainak életében. A tervek
szerint közös könyvtárt hoz létre a jelenleg széttagolt állapotban lévô
Biológiai Tanszékcsoport (13 könyvtár), a Geológiai Tanszékcsoport 
(4 könyvtár) és a Környezetfizikai Tanszékcsoport (4 könyvtár). Való-
színûleg velük közös épületben kap majd helyet a Földrajzi Tanszékcsoport
Könyvtára is. Egyelôre nincs pontos felmérés arról, el fog-e férni az
állomány ebben a közös helyiségben, és azt sem lehet tudni, szervezetileg
egy könyvtár lenne-e ez, avagy mindenki külön kezeli állományát. Errôl is,
arról is szállingóznak hírek.
Ezek közül a könyvtárak közül eddig egy sem gondolhatott arra – elsô-
sorban anyagi okok miatt –, hogy kapcsolódjon a Horizon-hoz. Mivel nem
ismerik a programot, nem tudják, gondjaikra milyen megoldásokat nyújt-
hat. Egy integrált könyvtári rendszer nem csupán dokumentumok adat-
bázisa, hanem könyvtári munkafolyamatokat szervezô segédeszköz is. 
A lelôhely kialakításának szempontjai, az állomány gyûjteménybe rende-
zésének elvei, lehetôségei a rendszeren belül, az olvasói és példánytípusok
meghatározásával létrehozható „szituációk” ismerete megkönnyíthetné 
a kialakítandó könyvtár munkájának megtervezését, szervezeti kialakítását.

Kálóczi Katalin

Helyzetkép
az Egyetemi Könyvtár hálózatához tartozó tanszéki könyvtárak körében
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Tanszéki könyvtárak a rendszerben. Hírlevelünk elôzô számá-
nak megjelenése óta az alábbi változások történtek:
• Az ÁJK Kari Könyvtára elkezdte a Szerzeményi modul tesztelését, 

tréning üzemmódban.
• A Kölcsönzési modul bevezetésének elôkészítô munkálatai (olvasói 

adatok betöltése) folyamatban vannak a Matematikai Könyvtárban 
és a BTK Központi Olvasótermében.

• A Portugál Nyelv és Irodalom Tanszék Könyvtára gyakorló feldolgo-
zást végez.

• Csatlakozási szándékát jelezte a BTK Könyvtártudományi-Informati-
kai Tanszék Könyvtára.

Internet. A Horizon Hírlevél felkerült az Egyetemi Könyvtár hon-
lapjára, PDF formátumban. A letöltéshez Acrobat Reader szükséges. 
Cím: http://lib.elte.hu/kiallitas.html

Szervezeti felépítés. Az Egyetemi Könyvtár szervezeti felépítése 
a következô:

Költözés. Elköltözött a BTK Központi Olvasóterme és a Történeti
Intézet Könyvtára a Piarista közbôl a Múzeum krt. 6-8. sz. alá. 

Horizon az ELTÉ-n. Az ELTÉ-n az Egyetemi Könyvtárban és a BTK
Központi Könyvtárában üzemel Horizon adatbázis szerver. Mindkét
könyvtár saját maga üzemelteti és adminisztrálja a szervereket. Ez 
a koncepció a projekt indulásakor (1992) jónak tûnt. A modern kor
követelményei és az ezt figyelembe vevô Egyetemi Könyvtári Bizottsági
határozat a központosított üzemeltetést, adminisztrálást javasolja. 
Jelenleg a két adatbázis nem átjárható verzió-összeférhetetlenség 
miatt. A BTK Központi Könyvtár szerverén a következô könyvtárak 
állományai találhatók meg: BTK Központi Könyvtár, Angol-Amerikai
Intézet Könyvtára, BTK Neveléstudományi Intézet Könyvtára. Önálló
feldolgozást közülük az Angol-Amerikai Intézet könyvtára és a BTK
Központi Könyvtára végez.
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