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2008/1. – február 7. 
 
Az Egyetemi Könyvtár új hírlevelet indít. A hírlevél segítségével szeretnénk tájékoztatni a kollégákat 
az ELTE könyvtári hálózatát érintő, illetve az egyes hálózati könyvtárakkal kapcsolatos hírekről, 
valamint az Egyetemi Könyvtárral kapcsolatos eseményekről, hiszen mindenki számára érdekes lehet, 
mi történik a többi könyvtárban. Reméljük, hogy ez a hírlevél is hozzájárul, hogy a fontos információk 
eljussanak minden könyvtáros kollégához. 
Annak érdekében, hogy hírlevelünk valóban elérje célját, kérjük, hogy saját könyvtáruk, fenntartó 
intézményük rendezvényeiről, fejlesztéseiről, érdekesebb változásokról, új szolgáltatások bevezetéséről 
stb. juttassák el hozzánk híreiket (Tóth Norbert (toth_n@ludens.elte.hu), hogy elhelyezhessük azokat 
hírlevelünkben. 
 
Előző évi együttműködés a hálózat és az Egyetemi Könyvtár között 
Hálózati partnerkönyvtárainkkal közös munkában készült el tavaly a közbeszerzési pályázati csomag.  
Az OTKA-támogatású adatbázisok beszerzéséhez nagymértékben hozzájárultak hálózati könyvtári 
partnereink. Minden könyvtárnak köszönjük az anyagi hozzájárulást és az együttműködést! 
 
Horizon adatbázis 
A Horizonhoz legutóbb a TÓFK Könyvtára csatlakozott, ezáltal 40 000 példány-rekorddal nőtt az 
adatbázis nagysága. Örvendetes, hogy már csaknem minden kar csatlakozott, ami jelentős előny az 
ELTE könyvtárainak összes olvasója számára, hiszen minden könyvtár saját állományán túlmenőn 
további többszázezer dokumentum adata válik hozzáférhetővé az olvasók számára. 
Összességében a Horizon adatbázisban található 585 000 rekordból már 330 000 rekord a hálózati 
könyvtáraké! 
 
Online hosszabbítás az ELTE könyvtáraiban 
Az elmúlt évben a BTK Kari Olvasóban, az Informatikai Kar Könyvtárában, a Germanisztikai Intézet 
Könyvtárában és az Egyetemi Könyvtárban is bevezettük a kölcsönzött könyvek online hosszabbítását. 
Az új szolgáltatás gyorsan népszerűvé vált az olvasók körében, 7-800 tételt hosszabbítottak meg 
havonta, és számuk folyamatosan nő. A szolgáltatás bevezetése minden könyvtári egységben lehetséges, 
ahol elkezdték a Horizonnal való kölcsönzést. Nagy előnye, hogy az olvasó számára sokkal 
kényelmesebb a hosszabbítás elvégzése, és egyben a könyvtárosok is tehermentesülnek ettől a 
munkától. Aki csatlakozni szeretne, kérjük vegye fel a kapcsolatot Tóth Norberttel, a Hálózati és 
módszertani osztály munkatársával, aki az Ön rendelkezésére áll a további teendőket illetően 
(toth_n@ludens.elte.hu).      
 
Nőtt az online katalógus nagysága  
A kézirattár és a Régi Nyomtatványok Osztályának munkatársai nagy erőfeszítéssel dolgozzák fel a régi 
állományt, ennek eredményeképpen az elmúlt évben 20 százalékkal nőtt az olvasók számára az online 
katalógusban elérhető anyag.  
 
Palgrave Macmillan online folyóiratok az Egyetemi Könyvtárban 
A Palgrave Macmillan kiadó – amely több mint 60 periodikát jelentet meg, a politikatudományoktól 
kezdve a közgazdaságtudományon át az információtechnológiáig – február 15-ig ingyenes online 
hozzáférést biztosít az általa gondozott (angol nyelvű) tudományos folyóiratok cikkeihez. A cikkek 
teljes szövege letölthető akár PDF, akár HTML formátumban az ELTE Egyetemi Könyvtár honlapján 
keresztül: http://www.konyvtar.elte.hu/hirek/friss/index.html#hir080123   
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WBIS online adatbank az Egyetemi Könyvtárban 
Az OKM megvásárolta a Walter De Gruyter GMBH & Co. Berlin által kiadott Word Biographical 
Information System online adatbankot, amely 25 nemzeti biográfia egyesített gyűjteménye. Az 
Országos Széchényi Könyvtár és minden magyar egyetemi könyvtár rendelkezésére áll a WBIS közel 
5 000 000 személy életrajzát tartalmazó rendszere. 
Az adatbázis az ELTE-n csak az Egyetemi Könyvtár számítógépein érhető el.  
 
Előadássorozat az Egyetemi Könyvtárban 
Segíteni szeretnénk a könyvtári hálózatban dolgozók munkáját, ezért tréningsorozatot indítunk az 
Egyetemen dolgozó könyvtárosok számára. Az előadások februárban kezdődnek, és változatos témákat 
ölelnek fel.  
Az előadások délelőtt fél 9-kor kezdődnek és legfeljebb 10 óráig tartanak. Minden előadást 
megismétlünk a következő héten annak érdekében, hogy az is el tudjon jönni, akinek az első időpont 
nem volt alkalmas. 

1. előadás: Paszternák Ádám (OIK) – Webes könyvtári szolgáltatások és ami mögöttük van 
febr. 12. és  febr. 20. 

2. előadás: Tóth Péter – A középkori kéziratos anyag feldolgozásának kérdései 
febr. 19. és márc. 5. 

3. előadás: Varga Klára – Adatbázisok az ELTE-n  
márc. 4. és márc. 12. 

4. előadás: Farkas Gábor Farkas – Az Egyetemi Könyvtár régi könyvgyűjteménye és a kutatás 
márc. 11. és márc. 19. 

5. előadás: Klein László, Jávor Zoltánné (PPK) – Pedagógiai és pszichológiai adatbázisok 
márc. 18. és már 26. 

6. előadás: Tóth Norbert – Teljesítménymutatók az egyetemi könyvtárakban 
márc. 25. és ápr. 2. 

Az  előadássorozat várhatóan május elejéig tart, a további részletes programot a következő 
hírlevelünkben tesszük közzé. 

Kiállítási ütemterv 
Az Egyetemi Könyvtár továbbra is helyet ad a hálózati partnerkönyvtárak anyagainak kiállítására. 
Nagyon örülünk, hogy négy könyvtár is jelentkezett felhívásunkra! Nehéz volt a döntés, mely kiállítás 
kapjon helyet. Magyar Irodalom- és Kultúrtudományi Intézet Toldy Ferenc Könyvtárának 100 éves a 
Nyugat című kiállítása mellett döntöttünk, mivel évfordulóhoz kötődik. A többi három kiállítást is be 
fogjuk illeszteni jövő évi kiállítási tervünkbe!    

2008. február 18. – március 21.  
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem éremgyűjteménye 

2008. március 27. – 2008. május 2. 
A görög kultúra és történelem emlékei az Egyetemi Könyvtárban és a Zavirasz gyűjtemény  
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2008. május 19. – június 20. 
A reneszánsz korának dokumentumai az Egyetemi Könyvtárba  

2008. június 23. – augusztus 22. 
A Biblia világa  

2008. augusztus 30. – október 3. 
Az 50 éves Egyetemi Levéltár működése és kincsei  

2008. október 6. – november 15. 
100 éves a Nyugat című folyóirat  

2008. november 17. – 2009. január 31. 
Fenton fotók az Egyetemi Könyvtárban 

Személyi kártyák  
Bevezettük a személyi azonosító kártyát az ügyfélszolgálatban, amelyet az Egyetemi Könyvtár a 
dolgozói számára készített el. Minden, az Egyetemen dolgozó könyvtáros számára felajánljuk, hogy 
térítésmentesen hasonló kártyát készítünk. Kérjük, hogy az igényeket könyvtáranként egyeztetve a 
Hálózati és módszertani osztálynak jelezzék. (Tóth Norbert, toth_n@ludens.elte.hu)  
 
Szakmai konzultációs óra hálózati könyvtárosok számára  
Kálóczi Katalin főigazgató-helyettes minden hónapban fogadóórát tart, ahova bárkit előzetes 
bejelentkezés nélkül várunk.   
Időpont: 2008. február 12. 10-11 óra között a második emeleti irodában.  
 
Horizon felhasználói tanfolyam 
Horizon felhasználói tanfolyam indul az Egyetemi Könyvtárban 2008. február 25-29. között. 
A tanfolyam minden nap 9-12 óráig tart, az Egyetemi Könyvtár első emeletén, a vallástudományi 
olvasóteremben. A tanfolyamra az EK hálózati és módszertani osztályán, Tóth Norbertnél lehet 
jelentkezni a toth_n@ludens.elte.hu e-mail címen, vagy a 3425-ös ELTE melléken. 

 

Kíváncsian várjuk véleményüket és főleg a híreket, hogy a könyvtárak megismerhessék egymás 
szakmai munkáját! (Tóth Norbert, toth_n@ludens.elte.hu) 

 
 
 Dr. Szögi László Kálóczi Katalin 
 főigazgató főigazgató-helyettes 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kolibri. Az ELTE könyvtárosainak hírlevele. Kiadja az ELTE Egyetemi Könyvtár Hálózati és módszertani osztálya. 
Főszerkesztő: Kálóczi Katalin főigazgató-helyettes. 
Szerkesztő: Tóth Norbert (toth_n@ludens.elte.hu) 
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