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2008/2. – március 3. 
 

Előadássorozat az Egyetemi Könyvtárban 
A Hálózati és Módszertani osztály szervezésében útjára indított előadássorozat első két előadása nagy 
érdeklődés mellett zajlott le. Dr. Tóth Péter az EK Kézirat és Ritkaságtár munkatársa beszélt a 
középkori kéziratos anyagok feldolgozásának történeti, és aktuális kérdéseiről, valamint Paszternák 
Ádám az OIK könyvtárosa a webes könyvtári szolgáltatásokról, és azok alkalmazásáról. 
 
A sorozat tavasszal is folytatódik. Figyelem! Az előadások időpontjai módosultak! 
Március 4-én (kedden) Dr. Tóth Péter ismétli meg előadását. 
Másnap, március 5-én (szerda) pedig Varga Klára, az EK Informatikai osztályának vezetője tart előadást 
az érdeklődőknek az ELTE adatbázisairól. 
 
A további programok: 
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 ápr. 2.  
 
6. előadás: Tóth Norbert – Teljesítménymutatók az egyetemi könyvtárakban 

ápr. 1. és ápr. 9. 
 
Várunk minden kedves érdeklődőt! 

 

Horizon felhasználói tanfolyam az Egyetemi Könyvtárban 
Február 25-én elkezdődött a Horizon felhasználói tanfolyam az Egyetemi Könyvtárban. 
A hallgatók a Horizon keresési és katalogizálási moduljával ismerkedhettek meg. Mivel a tanfolyamot 
korlátozott létszámmal tudtuk indítani, akiknek most nem állt módjukban, részt venni rajta, azoknak új 
tanfolyamot szervezünk még ebben az évben. 
Jelentkezni az EK Hálózati és módszertani osztályán lehet, Tóth Norbertnél. (e-mail: 
toth_n@ludens.elte.hu, tel.: 266-1555 vagy a /3425 ELTE mellék) 

 

ELTE-könyvtári statisztika 2007 
Beérkeztek a 2007-es statisztikai és a teljesítménymérési adatok, ezeket folyamatosan dolgozzák fel a 
Hálózati és módszertani osztály munkatársai. Az adatok összesítése után az eredményeket közzé 
tesszük az Egyetemi Könyvtár honlapján, amelyről mindenkit értesítünk majd. 
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Személyi kártya az ELTE könyvtáraiban 
Hasznos kezdeményezésnek bizonyult a személyi kártyák bevezetése az ELTE könyvtáraiban; ezt 
bizonyítja a hálózati könyvtáraktól érkezett nagyszámú igénylés. 
 
A kártyákat folyamatosan készítjük, minden könyvtárt értesítünk az átvétel időpontjáról. 

 

Éremkiállítás az Egyetemi Könyvtárban 
Február 25-én nyitott az Egyetemi Könyvtár új kiállítása „Válogatás az ELTE Egyetemi Levéltár 
éremgyűjteményéből” címmel. A kiállítást Vér Eszter Virág rendezte és nyitotta meg. 
A tárlat, amely már az első héten is sok érdeklődőt vonzott, március 21-ig látogatható az Egyetemi 
Könyvtár Dísztermében, munkanapokon 10 és 18 óra között. 

 

Palgrave Macmillan folyóiratok 
A Palgrave Macmillan kiadó meghosszabbította március 31-ig az ingyenes online hozzáférést az általa 
gondozott (angol nyelvű) tudományos folyóiratok cikkeihez. A cikkek teljes szövege letölthető akár 
PDF, akár html formátumban az ELTE hálózatának számítógépeiről: 
http://www.konyvtar.elte.hu/hirek/friss/index.html#hir080220

A kiadó több mint 60 periodikát jelentet meg, a politikatudományoktól kezdve a 
közgazdaságtudományon át az információtechnológiáig. 

 

Új munkatárs az Egyetemi Könyvtár Hálózati és módszertani osztályán 
Új munkatárssal gyarapodott az EK Hálózati és módszertani osztálya. Fábián Edit, aki évekig 
szerzeményezőként és feldolgozóként dolgozott a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban és az ELTE 
Egyetemi Könyvtárában, február 18-tól bekapcsolódott az osztály munkájába. Bármilyen, a hálózatot 
érintő könyvtárszakmai kérdéssel hozzá is fordulhatnak a kollégák. 
 
Elérhetősége:  
ELTE Egyetemi Könyvtár 
Hálózati és módszertani osztály 
Tel.: 411-6500/3425; 266-1555 
E-mail: fabian_e@ludens.elte.hu
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Görög kiállítás 
Az ELTE Egyetemi Könyvtár és a Görög Nagykövetség március 28. és április 25. között "Az egyesült 
Európa előhírnökei: Görögök és görög kultúra a Kárpát-medencében" címmel közös kiállíátást rendez. 
A rendezvény célja az immár több mint egy évezredes görög-magyar kulturális kapcsolatok bemutatása, 
elsősorban az írott, kéziratos és nyomtatott emlékek tükrében. 
Középpontjában a középkori és humanista kulturális érintkezések: fordítások, szövegkiadások, ritkán 
látható vagy alig ismert görög nyelvű kéziratok mellett, a két kultúra együttélésének legérdekesebb 
időszaka, a 18. század második felének és a 19. század elejének emlékei állnak. Ez utóbbiakat a hazai 
görögség korabeli szellemi vezetője, Zavirasz György (+1804) saját műveinek autográf kéziratai illetve 
értékes könyvgyűjteménye képviselik. A kiállított anyagban az Egyetemi Könyvtár kincsei és a Zavirász-
könyvtárat őrző; Kecskeméti Görög Kulturális Központ darabjai mellett találkozhatunk még az 
Országos Széchényi Könyvtár, a Szentendrei Szerb Egyházmegyei Múzeum és Magyar Nemzeti 
Múzeum eddig viszonylag kevéssé ismert ritkaságaival is. A kiállítás mindemellett a görög-magyar 
kulturális kapcsolatok szempontjából is jelentős eseménynek ígérkezik. 

 

Szakmai konzultációs óra hálózati könyvtárosok számára  
Kálóczi Katalin főigazgató-helyettes minden hónapban fogadóórát tart, ahova bárkit előzetes 
bejelentkezés nélkül várunk. 
Időpont: 2008. március 27. 10-11 óra között a második emeleti irodában. 

 

 
 
 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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