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Könyvtáros Hírlevél 

Az ELTE könyvtárosainak szakmai hírlevele 

2010/3 

Programok az Egyetemi Könyvtárban 

Kulturális Örökség Napja az ELTE Egyetemi Könyvtárban 
2010. szeptember 18-án (szombaton) 10-19 óra között ismét megnyitja kapuit az Egyetemi 
Könyvtár. A Díszterem ad helyet az alapításának 375. évfordulóját ünneplő ELTE jubileumi 
egyetemtörténeti kiállításának. A restaurátorműhelyben a 16-17. századi könyvek restaurálásának 
technikájáról és a könyvkészítés történetéről tudhatunk meg érdekességeket. Látogatóink vezetett 
körsétán bebarangolhatják az épületet, érintve a közönség elől más alkalmakkor elzárt helyeket is. 

További információk az országos rendezvény honlapján: 
http://www.oroksegnapok.hu/index.php?oldal=kereses&hid=273 

Kutatók Éjszakája, 2010. szeptember 24. 
Válogatás az Egyetemi Könyvtár legfrissebb kutatásaiból. 
Az előadássorozat az Egyetemi Könyvtárban dolgozó kollégák szakterületükön végzett 
munkájáról, illetve kutatásaiból nyújt áttekintést. 
Program helye: ELTE Egyetemi Könyvtár, 1053 Budapest, Ferenciek tere 6. Díszterem 

Program: 
18:00 – 18:25 Beregszászi Magdolna: Antikvakincsek az Egyetemi Könyvtár gyűjteményében 
18:30 – 18:55 Somogyi Andrea: Az őshaza és a pogány múlt ábrázolása Prágai Cosmas 

krónikájában  
19:00 – 19:25 Schumann Kornél: Az Egyetemi Könyvtár 17. századi állományának 

feldolgozásáról  
19:30 – 19:55 Bibor Máté: Későközépkori magyar „bestseller”-szerzők: Michael de Hungaria, 

Temesvári Pelbárt és Laskai Osvát művei az ELTE EK RMK III gyűjteményében  
20:00 – 20:30 szünet 
20:30 – 20:55 Dr. Fabó Edit: Nőkérdés: a hagyományos sztereotípiák megsértése  
21:00 – 21:25 Dr. Knapp Éva: A 450 éves Egyetemi Könyvtár könyvtárosai a jezsuita 

korszakban (1561–1773) 
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21:30 – 21:55 Dr. Klimes-Szmik Katalin: Magyarországi jezsuita misszionáriusok dokumentumai 
az Egyetemi Könyvtárban  

22:00 – 22:25 Dr. Szögi László: Egyetemek Európában és Magyarországon a 19-20. szd-ban 

További részletek a rendezvény központi honlapján: 
http://www.kutatokejszakaja.hu/2010/esemenynaptar/index.php?menu_id=4&hely=7 
Valamint az Egyetemi Könyvtár weboldalán: 
http://www.konyvtar.elte.hu/hirek/rendezvenyek/index.html#kutej2010 

Az Egyetemi Könyvtár a LIBER tagja  
A LIBER (Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche) Európa tudományos 
szakkönyvtárainak hálózata, 1971-ben az Európa Tanács pártfogásával jött létre. A LIBER 45 
ország több mint 400 nemzeti és egyetemi könyvtárát fogja össze. A hálózat azonban nem 
korlátozódik az Európai Unióra, a világ bármely tudományos szakkönyvtára részt vehet benne. 
2010 szeptemberétől mint LIBER könyvtár, az Egyetemi Könyvtár – és képviseletében az 
Egyetemi Könyvtári Szolgálat – is része lett ennek a könyvtári szakembereket tömörítő 
hálózatnak. Lehetőséget kapunk, hogy aktívan részt vegyünk vitákban, együttműködésekben és 
különböző tevékenységekben, melyek fontosak az európai tudományos szakkönyvtárak számára. 
Részt vehetünk a LIBER által megnyert Európai Uniós projektekben. Szavazati joggal 
rendelkezünk a szervezeten belül, ez által nagyobb lehet a jelentőségünk az európai könyvtári 
szakmában. Az EK képviselője is jelölhető a LIBER Végrehajtó Bizottságába (Executive Board). 
Metadata rekordokat és full-text tartalmakat szolgáltathatunk Open Access adatbázisoknak, pl. 
DART-Europe E-theses Portal. A LIBER által szervezett konferenciák, szemináriumok és 
workshopok részvételi díjából 25-50% kedvezményt kaphatnak az EK-ból érkező résztvevők, 
ilyenek pl. az éves konferencia, digitális állagmegóvási és digitalizálási workshopok. A könyvtár 
minden évben kap majd meghívót az éves konferenciára. 
További információk a LIBER működéséről: http://www.libereurope.eu/ 

K21 
2010. szeptember 1-jén a moderátorok és csoportvezetők konzultációs napja volt az önértékelés 
keretén belül. A találkozón Áts József, Szabó Zoltán és Ficzkó Zsuzsanna tartott prezentációt az 
eredménykritériumokról, a pontozás menetéről, illetve a moderátorok feladatáról. 
Az önértékelő csoportok feladata szeptemberre, hogy konszenzusra jussanak az egyénileg kitöltött 
értékelő lapok alapján. Az így készülő közös értékelő lapokat október 8-ig kell eljuttatniuk a 
projekt vezetőjének, Kálóczi Katalinnak. 

Hírek az Egyetemi Könyvtárból 

WiFi hálózat az Egyetemi Könyvtárban 
Elindult a WiFi-szolgáltatás az Egyetemi Könyvtárban is! Az olvasói terekben (Aula, Kölcsönző, 
olvasótermek, Díszterem) szeptember 13-a óta csatlakozhatnak saját készülékkel az ELTE-
polgárok és azok a külsős olvasók, akiknek anyaintézménye az EDUROAM tagja. A hálózat 
használata: http://iig.elte.hu/wifi/beallitasok 
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A GyFO hírei 
Közzétették a Külföldön megjelenő újságok, folyóiratok, időszakos kiadványok és magazinok 
szállítása tárgyában kiírt közbeszerzés eljárás ajánlattételi felhívását, mely az alábbi címen érhető el: 
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:225811-2010:TEXT:HU:HTML 
A belföldi megjelenésű időszaki kiadványok közbeszerzési kiírása előkészítés alatt van. 

2010 júniusában elkezdődött a mintegy 35.000 könyvtári egységből álló, 1800. december 31-e után 
megjelent kisnyomtatványok formai és tartalmi feltárása. A katalogizálás házi szabályzat alapján 
történik, mely szintén a nyáron került kidolgozásra több könyvtáros munkatárs bevonásával. A 
feldolgozott dokumentumok adatai az integrált könyvtári rendszerben elérhetőek.  

A tárgyszórendszer javítása  érdekében Aszalós Károly vezetésével intézetenként egyeztető 
megbeszélések, konzultációk kezdődtek. 

Raktárrendezési munkálatok az Egyetemi Könyvtárban 
A múlt század végi épületfelújítás óta a legnagyobb szabású raktárrendezési munkálatok 
zajlottak/zajlanak az Egyetemi Könyvtárban. Az alagsori tömör raktárat saját költségvetésből 
felújítottuk, a gépészeti és villamos hálózat szükséges javításait elvégeztük, páramentesítő 
berendezést és – az optimális helykihasználás érdekében – stabil könyvespolcokat is beállítottunk. 
A tömör raktár 2010 augusztusa óta a könyvek számára kedvezőbb mikroklímával rendelkezik, és 
kiépítése óta először a teljes kapacitását kihasználva üzemel. 
Megkezdtük a felbecsülhetetlen értékű muzeális kéziratállomány áthelyezésének előkészítését egy 
korszerűbb, az állomány védelme szempontjából a korábbinál megfelelőbb raktári területre. 
Kiürítettük a kiszemelt raktárterületet, majd kialakítottuk, felújítottuk és a hamarosan kezdődő 
vagyonvédelmi infrastruktúra-fejlesztés keretében korszerű biztonsági berendezésekkel látjuk el az 
új kéziratraktárat, ahol biztosítani tudjuk a kódexek, oklevelek, céhlevelek, ősnyomtatványok és 
1711 előtti magyar nyomtatványok számára a korszerűbb, állományvédelmi szempontból 
megfelelőbb elhelyezést. Az új raktárterület átadása még ez évben várható. 
Együvé csoportosítottuk az összetartozó, ám a krónikus raktári helyhiány miatt korábban 
szétszórtan elhelyezett állománytesteket. Az állomány-áthelyezések során optimalizáltuk a raktári 
helykihasználást – így némi helyet nyertünk a további gyarapodásnak –, kitakarítottunk és 
lomtalanítottunk. A munka során figyelembe vettük a legutóbbi raktárrendezés óta szigorúbbá 
váló munkavédelmi előírásokat is. A munkálatok során az érintett állománytesteket ideiglenesen 
zárolnunk kellett, ezért a feladat nagy részét augusztusban, a könyvtár zárva tartása alatt végeztük. 
Más állománytesteket állományvédelmi okokból kellett kivonnunk a forgalomból. Olvasóinkat – 
akik megértéssel fogadták az intézkedéseket – a honlapunkon is tájékoztatjuk a korlátozásokról. 
Az állomány-áthelyezések fontos szempontja volt, hogy gyorsítani tudjuk a raktári kiszolgálást: 
ennek érdekében a nagyobb forgalmú állománytesteket igyekeztünk az olvasói terek közelébe 
csoportosítani, valamint a tájékozódást megkönnyítő címkéket, táblákat, alaprajzokat helyeztünk ki 
a raktári terekben. 
Elkészült az elektromos hálózat felújítása a folyóiratraktárban, ahol a többi munkával 
párhuzamosan folyamatosan zajlik a folyóirat állomány rukkoltatása és – a helykihasználás javítása 
érdekében – a polcok cseréje. Itt is elvégeztük a takarítást, lomtalanítást és munkavédelmi 
feladatokat. 
Az Egyetemi Könyvtár raktárosai az állományáthelyezési munkálatok során 4500 folyóméter 
dokumentumot mozgattak meg eddig. Az év végéig várható teljes megmozgatott 
dokumentummennyiség 7600 folyóméter.  
A munkálatok nem fejeződnek be: jövőre további, a kiszolgálás felgyorsítása érdekében végzett 
átcsoportosítások várhatók. 
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Kötészeti szolgáltatás 
Az eddigi tapasztalatok alapján népszerű lett a hálózati könyvtárak körében az Egyetemi Könyvtár 
kötészeti szolgáltatása. Ebben az évben eddig 11 könyvtár számára összesen 464 dokumentum 
kötését készítették el, javították meg, vagy restaurálták a könyvkötők. A nyári nagy megrendelések 
teljesítése után folyamatosan várjuk az új és régi megrendelőket.  
Előzetes információ és egyeztetés: Vajda Zsuzsanna hmo@lib.elte.hu vagy 3422-es ELTE mellék. 

Próbálja ki az EK kötészetének új szolgáltatását! 
A kötészet vállalja egyedi, szalagos iratgyűjtő mappák készítését. A mappa 1600 grammos papírból 
készül, Danubia pertlivel, a méretet pedig a megrendelő határozhatja meg.  
A mappák 155 Ft/db áron rendelhetők meg a kötészeti megrendelőlapon Vajda Zsuzsannánál 
(hmo@lib.elte.hu vagy 3422-es ELTE mellék). 

Az Egyetemi Könyvtár korábbi rendezvényei 

Az Egyetemi Könyvtár az ELTE gólyatáboraiban 
2010. augusztus 26-án a BTK gólyatáborában Zánkán Kolutácz Judit, Veszprém - Újmajorban az 
IK, valamint szeptember 2-án Tatán az ÁJK táborában pedig Márku Mónika tartott bemutató 
előadást az Egyetemi Könyvtárról az elsősöknek. Az előadásokon több mint 400 hallgató vett 
részt. 
A könyvtár munkatársainak gólyatáborokon való részvétele – a tapasztaltak alapján – igen 
hasznos, mivel így személyesebb, közvetlenebb kontaktus teremthető a hallgatókkal, azokkal a 
leendő olvasókkal, akik számára a találkozást követően már nem ismeretlenek az ELTE Egyetemi 
Könyvtár szolgáltatásai. 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem története - 1635-2010 
375 éves az Eötvös Loránd Tudományegyetem. Ennek tiszteltére 2010. május 13. és december 31. 
között kiállítás látható az Egyetemi Könyvtár Dísztermében. 
A tárlat az alapításától napjainkig ismerteti meg a látogatót Magyarország legpatinásabb múltra 
visszatekintő egyetemével. A kiállítás hét korszakra tagolja az intézmény történetét. Ezeken belül 
írásos és tárgyi emlékek segítségével idézi fel a legfontosabb eseményeket. Megmutatjuk az 
univerzitás alapítólevelét, a Mária Terézia által Budára költöztetett egyetem nagypecsétjét, az 1817. 
évben készíttetett egyetemi zászló másolatát, az 1848-as kari tipáriumokat. Megcsodálható a 
BEAC 1898-as lobogója, a Ferenc József aláírását is tartalmazó emlékkönyv, látható index és 
diákigazolvány a '20-as '30-as évekből. Megtekinthető az a fotó, ami Kádár János Eötvös 
Collégiumban tett látogatásakor készült, és a '85-ös jubileum alkalmából a Művelődésügyi 
Minisztérium által az egyetemnek adott díszoklevél is. Napjainkat leginkább meghívók és hivatalos 
oklevelek képviselik. 
A kiállítás munkanapokon 12-től 18 óráig látogatható. 
http://www.konyvtar.elte.hu/hirek/rendezvenyek/index.html#kiallitas100510 

Az ELTE Egyetemi Könyvtár bemutatkozása Ljubljanában 
2010-ben az UNESCO Ljubljanát választotta a világ könyv-fővárosává. Ebből az alkalomból az 
ELTE Egyetemi Könyvtár május 4. és június 14. között önálló kiállítással mutatkozott be a 
szlovén Nemzeti és Egyetemi Könyvtárban (www.nuk.uni-lj.si) „A 450 éves budapesti Egyetemi 
Könyvtár kincsei” címmel. A kiállítás május 4-i ünnepélyes megnyitóján a két könyvtár 



 
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) 
 
5 

 

főigazgatója mellett részt vett Dr. Hudecz Ferenc, az ELTE rektora, Dr. Stane Pejovnik, a 
Ljubljanai Egyetem rektora és Dr. Szent-Iványi István ljubljanai nagykövet. Az eseményre a két 
könyvtár között 2009 májusában aláírt kétoldalú együttműködési megállapodás értelmében került 
sor, amelyet Szlovénia 2011 tavaszán viszonoz Budapesten. 
A kiállításról további részletek, képek, letölthető katalógus: 
http://konyvtar.elte.hu/hirek/rendezvenyek/index.html 

Az ELTE Egyetemi Könyvtár ritka kincse 
Június 5-től szeptember 5-ig volt megtekinthető az idei év egyik Európai Kulturális Fővárosában, 
Isztambulban a „Legendás Isztambul - Byzantiontól Istanbulig: Egy főváros 8000 éve” címmel 
rendezett nagyszabású kiállítás a Sakip Sabanci Múzeumban. Törökország mellett 14 európai 
ország gyűjteményeiből, több mint 500 válogatott műtárgy mutatta be a város történetét a 
kezdetektől napjainkig. 
Az ELTE Egyetemi Könyvtár egyik ritka kódexét (Cod. Ital. 3) kölcsönözte a kiállításra. A 14. 
századi pergamenkódex igazi különlegessége nem annyira az ókori szerzők műveinek olasz 
fordítású kivonatait tartalmazó szövege, mint inkább az utolsó oldalon található tollrajz, melyet 
Nimphirius készített nem sokkal Konstantinápoly 1453. évi eleste előtt, és amely egyedüliként 
őrizte meg az egykor a Hagia Sophia mellett álló konstantinápolyi Augustaion-on egy oszlop 
tetejére 543-ban emelt Justinianus-bronzszobor pontos mását. A könyv tavaly ősszel Párizsban is 
szerepelt már egy hasonló tárgyú kiállításon. 
További részletek, képek a kiállításról:  
www.konyvtar.elte.hu/hirek/friss/index.html#hir100713 
http://egyetemi.klog.hu/?p=1560 
http://konyvtar.hu/hirek/1256 

Adatváltozás bejelentése  
Kérjük a kollégákat, hogy minden, a könyvtárt 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. 


