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2008/3. – március 14. 
 

Előadássorozat az Egyetemi Könyvtárban 
Az Egyetemi Könyvtár Hálózati és Módszertani osztályának szervezésében folytatódik az előadás-
sorozat. 
Március 19-én Farkas Gábor Farkas a Régi Nyomtatványok osztályának vezetője ismétli meg előadását 
az Egyetemi Könyvtár régi könyvgyűjteménye és a kutatás címmel. 
További időpontok, témák és előadók: 
 
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. 
7. előadás: Varga Gáborné (BTK-KO) – Az ezerarcú Bölcsészkar. Adatbázisok, információ-források 

ápr. 8. és ápr. 16. 

Együttműködés az Informatikai és Könyvtártudományi Intézet és Egyetemi Könyvtár között 
2008. februárjában megállapodás született az Informatikai és Könyvtártudományi Intézet és az 
Egyetemi Könyvtár közötti szakmai együttműködésről, amelynek keretében az Egyetemi Könyvtár a 
2007/2008-as tanév tavaszi félévétől közreműködik a Bölcsésztudományi Kar BA képzésű hallgatói 
számára féléves időtartamban kötelezően előírt „Informatika és könyvtárhasználat” című alapozó 
tantárgy oktatásában és az egyetemen használt HORIZON szoftver használatának betanításában. Az 
oktatásban résztvevő hallgatókat Egyetemi Könyvtár fogadja a tantervben kötelezően előírt könyvtári 
gyakorlatok teljesítésére. A két intézmény közös rendezvényeket is szerveznek, elsősorban egyetemi 
könyvtári témakörben. 

„Minőségfejlesztés 21” – új projekt a hálózat és az Egyetemi Könyvtár részvételével 
Az ELTE könyvtári hálózatában 2008-ban megkezdődött a „Könyvtári minőségfejlesztés 21” program 
bevezetése. Ennek érdekében munkacsoport alakult az Egyetemi Könyvtárban és az ELTE könyvtári 
hálózatában dolgozó munkatársak részvételével. 
A programot – amelynek vezetője Kálóczi Katalin – az OKM közreműködésével és szervezésében több 
intézmény szakértői dolgozták ki. A megvalósítás során az egész könyvtári szervezet működésébe 
beépülnek a minőségmenedzsment eszközei annak érdekében, hogy hatékonyabban működő, és a 
felhasználók igényeit jobban szolgáló szervezet jöhessen létre. A jövőben a munkacsoport rendszeres 
tájékoztatót ad programban zajló munkáról és annak eredményeiről. 

Különleges könyvgyűjtemény az ELTE Filozófiai Intézetének könyvtárában 
Múlt év decemberében jeles könyvgyűjteménnyel gyarapodott az ELTE Filozófiai Intézetének könyv-
tára. A filozófus születésnapjára emlékezve, Bence György tanár úr özvegye a könyvtárnak ajándékozta 
férje kb. 1500 könyvből álló könyvtárát. A könyvgyűjtemény egy része az olvasóban tekinthető meg. Az 
állomány nem kölcsönözhető, de az egyetem hallgatóinak és oktatóinak rendelkezésére áll helyben 
olvasásra. 

 



 

Új kapcsolódási pont a Toldy Ferenc Könyvtár honlapján 
2008. február elsejével – eleinte még kísérleti jelleggel – új linket indította Toldy Ferenc Könyvtár a 
honlapján (http://toldyferenc.elte.hu), Kincseink címmel. Itt elsősorban digitalizált anyagokat mutatnak 
be, olyan nyomtatott műveket, kéziratokat, amelyek irodalomtörténeti, tipográfiai vagy bibliofil értékkel 
bírnak, s emellett valamennyire dekoratívak is. A beolvasott kiadványok, kéziratok rövid bevezető 
szövege főként keletkezés- és kiadástörténeti ismereteket tartalmaznak, adott esetben összehasonlító 
szempontokkal kiegészítve. Jelenleg Mikszáth Kálmán két verses gyerekkönyve, egy kéziratos gyűjte-
mény, s Elekes Jánosnak Révai Miklós halálára írt gyászverse már látható, illetve a kéziratos gyűjtemény 
bevezetője is elkészült.  
Tervezik a továbbiakban az ELTE régi (1945 előtti) professzorainak fennmaradt szakdolgozati értéke-
léseit, egy-egy XIX. századvégi szakdolgozatnak a közzétételét, illetve a régi anyag feldolgozásával pár-
huzamosan egy tulajdonos- és ex libris adatbázis létrehozását is, természetesen illusztrálva. 
A kísérőszövegeket Buda Attila írja, a beolvasás és javítás, azaz a teljes digitalizálás Zahari István 
munkája. 

Új osztályvezető a Gyűjteményfejlesztési és Feldolgozó osztály élén 
2008. március elsejétől Székelyné Török Tünde az Egyetemi Könyvtár Gyűjteményfejlesztési és Feldol-
gozó osztályának vezetője. A szombathelyi Berzsenyi Dániel Könyvtárban dolgozott előbb olvasószol-
gálati, majd feldolgozó könyvtárosként. Irányította a szombathelyi főiskola könyvtárszakos hallgatóinak 
gyakorlati képzését és előadásokat tartott könyvtárasszisztensi és belső szakmai továbbképzéseken. 
Szakfelügyelőként is tevékenykedett a Vas megyei könyvtárakban. 2000-től közreműködött az Alsóőri 
Magyar Könyvtár állományáról készült elektronikus katalógus kialakításában. Számos publikációja jelent 
meg könyvtári szakfolyóiratokban és szépirodalmi bibliográfiák összeállításában is segédkezett. 
Kinevezéséhez gratulálunk, további munkájához pedig sok sikert kívánunk! 

Szakmai konzultációs óra hálózati könyvtárosok számára  
Kálóczi Katalin főigazgató-helyettes következő fogadóórája 2008. március 27-én 10-11 óra között a 

második emeleti irodában. 

Rendkívüli zárva tartás 
Az ELTE Egyetemi Könyvtár 2008. március 27-én 15 órától rendezvény miatt zárva tart. 2008. március 
28-tól a Könyvtár a megszokott nyitvatartási rendben ismét várja olvasóit! 
 
 
 
 
 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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