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Könyvtáros Hírlevél 

Az ELTE könyvtárosainak szakmai hírlevele 

2010/2 

ELTE könyvtárosainak találkozója – augusztus 30. 
A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Könyvtára szervezete az ELTE könyvtárosainak idei 
találkozóját 2010. augusztus 30-án.  
A program hivatalos részében Dr. Szabó Ákosné dékán és Bergmann Krisztina könyvtárigazgató 
köszöntötte a megjelent kollégákat. A Könyvtári Tanács munkájáról Dr. Szögi László, az 
Egyetemi Könyvtár főigazgatója, a Könyvtári Tanács elnöke tartott beszámolót. Varga Klára a 
nyertes TÁMOP pályázatról, az integrált könyvtári rendszer beszerzéséről és az MTMT 
adatbázisról, míg Székelyné Török Tünde a folyóirat-beszerzési tenderről adott tájékoztatást. 
Kálóczi Katalin, az EK főigazgató-helyettese ismertette a K21 projekt eddigi eredményeit, illetve a 
jelenleg zajló könyvtári önértékelési munkát. 
A szakmai beszámolókat követően megtekinthettük a BGGyK könyvtárát, majd ez esemény 
hátralévő részében a büféasztal mellett lehetett beszélgetni, ismerkedni egymással. 
Köszönjük a szervezést, és bízunk benne, hogy jövőre is hasonlóan színvonalas rendezvény 
keretében találkozhatnak újra az ELTE könyvtárosai. 

Könyvtári Tanács  
A KT április 9-ei ülésén Szögi László bejelentette, hogy az ELTE csatlakozott a Magyar 
Tudományos Művek Tára (MTMT) országos publikációs adatbázishoz. Folytatódott a KT 1. 
munkacsoportja által összeállított Egyetemi Könyvtári Szolgálat (EKSZ) Szervezeti és Működési 
Szabályzat tervezetének megvitatása. Az EKSZ létrehozásáról a Szenátus döntött 2009. március 
23-án. (XXXIV/2009. (III. 23.) Szen. sz. határozat az Egyetemi Könyvtár hálózati reform koncepciójának 
elfogadásáról). 
Az április 23-ai KT ülésen ismertették Kálóczi Katalin EK főigazgató-helyettesi posztjára, 
valamint Dániel Szonja BTK Központi Olvasóterem vezetői megbízással járó főkönyvtárosi 
státuszra benyújtott pályázatát. Mindkét pályázatot egyhangúlag támogatta a Tanács. 
A KT Pro Universitate Emlékérem arany fokozata kitüntetésre javasolta Zentai Lászlót, az ELTE 
tudományos rektorhelyettesét a könyvtári hálózat érdekében kifejtett tevékenységéért, valamint 
Tóthpál Józsefné könyvtárost, az ELTE különböző könyvtáraiban és a KT-ban végzett 
lelkiismeretes munkájáért. 



 
Az ELTE könyvtárosainak hírlevele. Kiadja az ELTE Egyetemi Könyvtár Hálózati és módszertani osztálya. 

Főszerkesztő: Kálóczi Katalin főigazgató-helyettes.  Szerkesztő: Zsámboki Mónika (zsamboki.monika@lib.elte.hu) 
 
2 

Az MTMT Technikai Tanácsának Bibliográfiai szakbizottságába (más helyütt Könyvtári 
szakbizottságába) Varga Klára lett delegálva. Az ELTE közlemények és idézettségek feltöltésének 
adminisztrátori felelőse pedig Áts József lett. 
A KT május 7-ei ülésének fő témája az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtári 
Szolgálatának Szervezeti és működési szabályzat-tervezete 2. verziójának megvitatása volt. 
A KT üléseinek jegyzőkönyvei az alábbi helyen érhetők el: 
http://www.elte.hu/bizottsagok/konyvtari_t#dok 

K21 
Az elmúlt hónapokban munkához láttak az önértékelő csoportok. Az önértékelésben az ELTE 
azon hálózati könyvtárai vesznek részt, melyeket 2007-ben érintett a könyvtári szakfelügyeleti 
vizsgálat (a résztvevők listája: http://konyvtar.elte.hu/k21/onertekeles/index.html). 
Az önértékelés célja: 

 Pontos képet kapunk arról, hogy milyen helyzetben vagyunk: mik az erősségeink, miben 
kell fejlődnünk 

 Összemérhetőek, összehasonlíthatóak leszünk tények és adatok tükrében  
 Megalapozott, reális tervet készíthetünk: hová szeretnénk eljutni, hogyan lehetünk jobbak 
 Tényekkel, adatokkal tudjuk alátámasztani a fenntartó számára, hogy a könyvtári 

szolgáltatások minőségének fejlesztése érdekében milyen erőforrásokra van szükségünk  
 Az ELTE könyvtárainak, könyvtárosainak együttműködési lehetőséget, eszközt biztosít 

egymás gyakorlatának megismerésére, a feladatok megosztására 
 Az önértékelés eredménye alapján javulnak a könyvtári szolgáltatások, nő a könyvtárak és 

könyvtárosok érdekérvényesítésének lehetősége, presztízse az egyetemen és a szakmában 
Az önértékelésben 14 csoportban összesen 45 könyvtáros vesz részt. Minden csoport munkáját 
segíti egy külső moderátor a K21 projekt képviselőijeként, aki nem az adott könyvtár dolgozója. 
A csoportok május 19-én, június 2-án, 16-án és 30-án konzultációkat és képzést tartottak. Ezeken 
az alkalmakon közösen megbeszélték az önértékelés menetét, valamint az egyes értékelő lapok 
kitöltésével kapcsolatban felmerült problémákat. Augusztus végéig az önértékelők kitöltik az 
értékelő lapokat, majd szeptember végéig kell konszenzusra jutnia az egyes csoportoknak, hogy 
könyvtáranként egy önértékelés szülessen. November 30-án várható a 14 könyvtár 
önértékeléséből a projektösszesítés, valamint a hálózatra vonatkozó közös javaslatok összeállítása. 
December elején prezentációt tartanak az eredményekről a Minőségirányítási Bizottság valamint 
az egyetem vezetése és a kollégák számára. Cél, hogy a 2011. évi munkatervekbe a fejlesztendő 
területekkel kapcsolatos intézkedési javaslatok már beépüljenek. 
Az egyes események összefoglalói itt olvashatók: 
http://konyvtar.elte.hu/k21/esemenyek/index.html 
A K21 programmal és az önértékeléssel kapcsolatban további információk az alábbi címen 
találhatók: 
http://konyvtar.elte.hu/k21/program/index.html 

Személyzeti hírek 
Az Egyetemi Könyvtárban az elmúlt hónapokban munkába állt: 
Gyűjteményfejlesztési és feldolgozó osztály: Mező Csaba, Sándor Judit 
Hálózati és módszertani osztály: Orosz-Tolnai Eszter, Zsámboki Mónika 
Tájékoztató és dokumentumszolgáltató osztály: Hegedűs István 
 
A TáTK új könyvtárvezetője a nyugdíjba vonult Vargáné Pajdics Zsuzsanna helyett Kakasyné 
Endrei Magdolna lett. 
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Rektori utasítások 
A 13/2010. (VIII. 1.) számú rektori utasításban foglaltak szerint a könyvtárfejlesztési stratégiai 
kérdések a Stratégiai ügyek rektorhelyetteséhez, Dr. Karácsony Andráshoz kerültek, az egyéb 
könyvtárral kapcsolatos ügyekben pedig a Tudományos, kutatatás-szervezési és innovációs ügyek 
rektorhelyettese, Dr. Keszei Ernő az illetékes. A rektori utasítás 2010. augusztus 1. napján lépett 
hatályba. 
A közelmúltban megjelent rektori utasítások elérhetők az alábbi címen: 
http://www.elte.hu/dokumentumok/rektut 
A rektori utasítással kapcsolatos kérdésekben a Hálózati és módszertani osztály ad felvilágosítást 
és segítséget. Elérhetőségek: hmo@lib.elte.hu, vagy a 3422-es mellék. 

Kitüntetett könyvtárosok 
A június 28-ai szenátusi ülésen könyvtárosok kitüntetésére vonatkozóan az alábbi határozatok 
születtek: 
Pro Universitate Emlékérem bronz fokozatát kapja: 

 Cséka György, az Egyetemi Könyvtár könyvtárosa 
 Jávor Zoltánné, a Pedagógiai és Pszichológiai Kar könyvtárvezetője 

Trefort Ágoston Emléklapot kap: 
 Tüske Zsófia, az Állam- és Jogtudományi Kar könyvtárosa 
 Sot Ferenc, a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar könyvtárosa 
 Hegedűs László, az Egyetemi Könyvtár őrportás, karbantartója 
 Czinki-Vietorisz Gabriella, az Egyetemi Könyvtár osztályvezető-helyettese 
 Cerva Csaba, az Egyetemi Könyvtár informatikus-rendszergazdája 
 Klein László, a Pedagógiai és Pszichológiai Kar könyvtárosa 
 Vargáné Pajdics Zsuzsa, a Társadalomtudományi Kar könyvtárvezetője 
 Tóthpál Józsefné, a Természettudományi Kar könyvtárosa 

Gratulálunk a kollégáknak! 
 
A szenátusi határozatok megtalálhatók az alábbi címen: 
http://www.elte.hu/szenatus/hatarozatok 

Oktatói adatbázistréningek az ÁJK-n és a TTK-n 
Az Egyetemi Könyvtár az előző tréningek sikere nyomán ismét a karokon tart oktatói 
adatbázistréningeket. 
 
2010. szeptember 8-án 13,30-16,00 óra között az ÁJK tetőtéri oktatótermében az ÁJK, BTK, 
BGGyK, PPK, TáTK, TÓK oktatói számára a Web of Science, a JSTOR adatbázisok és az 
EndNote Web bibliográfiakezelő használatát ismertető/gyakorló tréninget tartunk. A tréning 
kezdő és alkalmi adatbázis-használóknak nyújt a kutatómunkában hasznos segítséget. 
 
2010. szeptember 9-én 18,00-18,00 óra között az ELTE IK Déli ép. adatbázis laborjában 
(00.807) a TTK-, az IK-, és a gyakorlott adatbázis-használó TáTK-oktatók számára tartunk 
tréninget az alábbi tematikával: 
- Keresési és szűkítési stratégiák, finomhangolt keresés az EBSCO és a Web of Science 
folyóiratcikk-adatbázisban 
- Az EndNote Web és a Zotero bibliográfia-kezelők használata  
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A tréningre gyakorlott adatbázis-használókat várunk. 
 
További információ a tréningekről Bikádi Katalintól kérhető (bikadi.katalin@lib.elte.hu). 
 
A tréningek meghirdetését az Egyetemi Könyvtár az előzőekhez hasonlóan az oktatóknak küldött, 
névre szóló e-mailek útján intézi, de számítunk a kari könyvtárak helyi marketingjére is. 

TÁMOP 
A TÁMOP 3.2.4/09/01 KMR nyertes tenderéhez a pályázat vezetője projektmunkatársat keres az 
ELTE könyvtári hálózatából. A pályázat 2010. október 1-jén indul és 12 hónapig tart. A 
projektasszisztensi munka heti 6 órás – munkaidőn kívüli – elfoglaltságot jelent. További 
információkat kérhetnek Varga Klárától. Jelentkezni lehet e-mailben (varga.klara@lib.elte.hu) 
szeptember 17-ig. 

Adatváltozás bejelentése  
Kérjük a kollégákat, hogy minden, a könyvtárat és a közös munkánkat érintő fontos adat és e-mail 
cím változásakor jelezzék azt a Hálózati és módszertani osztálynak, hogy javítani tudjuk a 
megfelelő helyeken (levelezőlista, 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. 


