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Megjelent a 4/2010. (II. 15.) számú rektori utasítás a bevételezendı dokumentumok körének 
meghatározásáról és a nyilvántartásuk rendjérıl az Eötvös Loránd Tudományegyetemen Elérhetı: 
http://www.elte.hu/dokumentumok/rektut  
Az utasítás 2010. február 20. napján lép hatályba. A rektori utasítással kapcsolatos kérdésekben a 
Hálózati és módszertani osztály ad felvilágosítást és segítséget. Elérhetıségek: hmo@lib.elte.hu, 
vagy a 3422 es mellék. 

AZ EK Használati szabályzata a használók igényeit figyelembe véve és a kor kihívásaira válaszolva 
tól módosult! 

Az új szabályzatban bıvül a könyvtár ingyenes használatára jogosultak köre. Jelentısen csökken a 
digitális másolat ára. Az éves kölcsönzıjegy díja nı, de ezzel egy idıben bevezetjük a régóta 
igényelt féléves kölcsönzı  és kutatójegyet is. A számítógép és internet használat egyetemi 
hallgatók és oktatók számára továbbra is ingyenes, idıkorlát nélküli marad, míg egyéb használók 
részére a piacon szokásosnál alacsonyabb díjazásért vehetı igénybe. Kétszeresükre emelkednek a 
késedelmi és adminisztrációs díjak. 
Az új szabályzat bevezetésével szinkronban új, kisebb, könnyebben kezelhetı olvasójegyet 
vezetünk be. 
http://www.konyvtar.elte.hu/tudnivalok/szabalyzatok/index.html#hir091221  

A KT február 5-i ülésének témája a győjtıköri egyeztetés volt. Elsıdleges feladat az alapelvek 

tisztázása: mely könyvtárban mit jelent a fı győjtıkör és a mellék győjtıkör. A 2007 ben 
lezajlott szakfelügyeleti vizsgálat után született jegyzıkönyv megállapítja: szükséges a győjtıkör 
összehangolása, az indokolatlan párhuzamosságok megszüntetése („…szükséges a széles 
győjtıkörő egyetemi könyvtári hálózat együttmőködésének újjászervezése, az összesen több mint 
3, 6 milliós állomány virtuálisan egységes közgyőjteménnyé alakítása, és a teljes egész részvétele az 
Országos Dokumentum ellátási Rendszerben.”) A hálózat mőködésében egyszerre van jelen a 
hiány és a pazarlás. A győjtıkör összehangolásának kérdése ugyanakkor szorosan összefügg a 
szolgáltatással. 
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Különösen indokolt az egyeztetés a BTK könyvtárai és az EK között, a három pedagógiai kar 

között, a TTK és az IK között. A Könyvtári Tanács az egyeztetések lefolytatása után fogja a 

győjtıköri szabályozást napirendre tőzni. http://www.elte.hu/bizottsagok/konyvtari_t#dok  

A  2010 ben is folytatja munkáját. Február 17 én a csoportvezetık, Kálóczi Katalin 
vezetésével részt vettek az ELTE Minıségirányítási Bizottságának ülésén, amelyen röviden 
bemutatták a könyvtári minıségfejlesztés eddigi munkáját és megismertették a bizottság tagjait az 
eredményekkel, illetve vázolták az ezévi terveket. 
Hamarosan kiírják a Könyvtári Minıségi Díj pályázatát, amelyen az ELTE Könyvtári Szolgálata is 
indulni szeretne. 
A K21 legfontosabb megvalósítandó tervei között szerepel, hogy ebben az évben megkezdje a 
szervezeti önértékelést, amelyben számítunk a könyvtáros kollégák részvételére. 
Továbbra is várjuk a munkához csatlakozni kívánó munkatársak jelentkezését: 
http://www.konyvtar.elte.hu/k21/program/csatlakozz.html  

Az Ovid Technologies  ingyenesen elérhetıvé teszi a  adatbázist. 
Nemzetközi közegészségügyi adatbázis. Több mint 3500 folyóirat, jelentés, könyv, 

konferencia 1. 2 millió cikkének bibliográfiai rekordját (95%-at kivonatokkal is ellátták) 

tartalmazza 1973-tól napjainkig. 

 További információk: 

http://www.konyvtar.elte.hu/szolgaltatasok/e_szolg/online_db.html#teszt  

2010. március végén nyugdíjba vonul Dr. Tóthpál Józsefné Jutka a TTK Kari Könyvtárának 
vezetıje. Tóthpál Jutka 1994 tıl dolgozott az Egyetemi Könyvtárban, ahonnan 2000 májusában 
került a TTK Matematikai Szakgyőjteményébe, majd 2006. eleje óta kari könyvtárvezetıként 
dolgozott. Dr. Tóthpál Józsefné irányítása alatt vált valódi kari könyvtárrá a Természettudományi 
Kar Könyvtára. Megtörtént a győjtemények szinte teljes körő revíziója, az állomány több, mint 
22% a elektronikusan elérhetı a közös katalógusban, használatba vették a Horizon integrált 
rendszer moduljait. Judit mindig reális célokat tőzött ki, amelyeket kitartó és kemény munkával el 
is ért. Tevékenyen részt vett a korábbi Egyetemi Könyvtári Bizottság és a mostani Könyvtári 
Tanács munkájában, tanácsaival támogatta az egyetem könyvtári hálózatának együttmőködését. 
Dr. Tóthpál Józsefné olyan rendezett, jól mőködı könyvtárat ad át utódai kezébe, amelyben 
biztosítottak a feltételek ahhoz, hogy a könyvtár meg tudjon felelni a változó igényeknek, és egyre 
magasabb színvonalú szolgáltatásokat nyújtson. 

Változások a Hálózati és módszertani osztályon: január 15 tıl Raffay Zsuzsanna nyugdíjba vonult. 
Raffay Zsuzsanna kis megszakítással 35 évig dolgozott az Egyetemi Könyvtárban, mint feldolgozó 
könyvtáros, egy ideig osztályvezetı helyettesként is. Munkáját magas színvonalon, szakmai 
elkötelezettséggel végezte, amelyet 2008 ban Pro Bibliotheca Universitatis díjjal ismert el az 
Egyetemi Könyvtár vezetése. Feladatait a Győjteményfejlesztési és feldolgozó osztály vette át.  
Tóth Norbert távozásával február elsejétıl még egy fıvel csökkent a Hálózati és módszertani 
osztály létszáma. A statisztikai adatszolgáltatással valamint a Horizon rendszerrel kapcsolatos 
kérésekkel Áts József osztályvezetıhöz (3425 vagy ats.jozsef@lib.elte.hu ), a kötelezı 
továbbképzésekkel kapcsolatban pedig Kovács Eszterhez (Fıigazgatói Titkárság; 3415 vagy 
kovacs.eszter@lib.elte.hu ) lehet ezentúl fordulni.
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A Tájékoztató és dokumentumszolgáltató osztály élén vezetıváltás történt, február 15 tıl Bikádi 
Katalin vette át az osztály irányítását. Cséka György eddigi osztályvezetı új feladatkört lát el az 
állományvédelmi és digitalizálási projekt vezetıjeként.  
Január elsejétıl a Fıigazgatói Titkárságon állt munkába Kovács Eszter Ágnes, akinek elsıdleges 
feladata a humán erıforrás, a munkatársi kapcsolatok menedzselése lesz. 

Az Egyetemi Könyvtár kötészete továbbra is a tavalyi árakkal várja megrendeléseiket: 2000 
Ft/kötet átlagáron. 
A megrendeléseket a Hálózati és módszertani osztályon, Fábián Editnél fabian.edit@lib.elte.hu 
lehet leadni a kötészeti megrendelılapon. 

Kérjük a kollégákat, hogy minden, a könyvtárt és a közös munkánkat érintı fontos adat és e mail 
cím változásakor jelezzék azt a Hálózati és módszertani osztálynak, hogy javítani tudjuk a 
megfelelı helyeken (levelezılista, címjegyzékek, honlap). Így mindig naprakész információkkal 
szolgálhatunk és a munka is gördülékenyebben haladhat. 
A változásokat a hmo@lib.elte.hu címre kérjük elküldeni, vagy a 3422 es melléken bejelenteni. 


