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Tájékoztatás az időszaki kiadványok közbeszerzéséről 
A Külföldön megjelenő újságok, folyóiratok, időszakos kiadványok és magazinok tárgyában kiírt 
közbeszerzési pályázat nyertese a Minerva Wissenschaftliche Buchhandlung GmbH. Az 
ELTE 2010. október 20-án 3 éves időszakra kötött szerződést a céggel. A 2011. évi rendelések 
pontos összegét az Egyetemi Könyvtár tájékoztatásul elküldte a kari dékánoknak, valamint a kari 
könyvtárak vezetőinek. A szerződés értelmében az összeg 30%-át 2010. december 31-ig, a 70%-át 
2011. március 31-ig kell befizetni. 
 
A Magyarországon megjelenő újságok, folyóiratok, időszakos kiadványok és magazinok tárgyában kiírt 
közbeszerzés ajánlattételi határideje október 28. Eredményes pályázat/ok beérkezése esetén 
november 5-én lesz eredményhirdetés, november 25-én pedig az ELTE a nyertes céggel 
szerződést köt. 

Historical Abstract with full text adatbázis teszt  
2010. december 15-ig az ELTE számítógépeiről elérhető lesz a Historical Abstract with full 
text történelemtudományi cikkadatbázis. Az adatbázis 1450-től napjainkig tárja fel az 
egyetemes történelem folyóiratokban megjelenő szakirodalmát, sok cikket teljes szöveggel is 
közöl; negyven nyelven, 1955 után megjelent, több mint 1800 folyóirat cikkeit tartalmazza. 
További információ: 
http://images.konyvtar.elte.hu/adatbazis/Historical_Abstracts_with_Full_Text.ppt 
 
2010. december 1-jén Historical Abstract with full text adatbázis-használói tréning lesz a 
Bölcsészettudományi Karon (1056 Budapest, Múzeum krt. 6-8., 318. szoba, 3. sz. gépterem). 

Twittelünk! 
Az Egyetemi Könyvtár @ELTEEK alatt már a Twitteren is megtalálható. Követőink értesülnek a 
legújabb hírekről, programokról, aktualitásokról. A csiripekre a tájékoztató szolgálat munkatársai 
válaszolnak. 
További információ: http://twitter.com/ELTEEK 
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Az ELTE könyvtári hálózatának 2009. évi statisztikája 
Az Egyetemi Könyvtár Hálózati és módszertani osztálya (HMO) az egyetem könyvtáraival 
együttműködve összegyűjtötte az ELTE könyvtári hálózatára vonatkozó statisztikai adatokat. Az 
adatokat egyrészt a Könyvtári Intézet, másrészt a HMO által összeállított adatlap alapján 
gyűjtöttük. Munkánk eredménye, a 2009. évről szóló könyvtári statisztikai adatsor, megtekinthető 
honlapunkon. 
http://www.konyvtar.elte.hu/magunkrol/adatok/stat2009.html 

K21 
Szinte minden önértékelő csoport elkészítette a közös értékelő lapokat, illetve néhányan az utolsó 
módosításokat végzik. Október 27-én kerül sor a moderátorok és csoportvezetők 
konzultációjára, ahol a könyvtári pozíciók (önértékelési pontszámok) egymáshoz illesztése lesz 
az egyik feladat, továbbá elkezdik a könyvtári minőségfejlesztési intézkedési terv elkészítését. 
November 10-én lesz a könyvtári értékelő teamek prezentációja az értékelés eredményéről, a 
tervezett intézkedésekről, ekkor fogják tisztázni a részt vevő könyvtárosok a könyvtári fenntartók 
számára készítendő beszámoló tartalmi és formai elvárásait, valamint előkészítik a K21 
működésének megújítását. November 24-én összeállítják a projekt 2011. évi munka- és 
ütemtervét. Az önértékelés eredményeiről decemberben várható prezentáció az egyetem 
fórumain. 

Jubileumi könyv-, és fotókiállítás az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán 
2010. október 18-án nyílt meg és december 17-ig látható az ELTE ÁJK Egyetem téri 
előcsarnokában (1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.) az az időszakos könyvkiállítás, amely „A jogi 
kar professzorainak hozzájárulása a hazai jogtudomány fejlődéséhez 1667-1948” címet viseli. A 
kiállításon a kar 48 egykori neves professzorának 1722 és 1947 között megjelent könyve 
tekinthető meg. A 14 tárlóhoz csatlakozó tablókon szerepel a kiállított könyvek szerzőinek 
arcképe, életrajza, valamint további tájékoztató szövegek és illusztrációk. 
A kiállítás létrehozásában az Egyetemi Könyvtár és az Egyetemi Levéltár munkatársai 
nélkülözhetetlen segítséget nyújtottak. 

Személyzeti hírek 
Az Egyetemi Könyvtárban elkezdte a munkát Pecznik Éva kommunikációs referens és Makkos 
László humán erőforrás referens, mindketten a főigazgató közvetlen irányítása alatt dolgoznak. A 
két munkatárs hozzájárul ahhoz, hogy a munkamenet és információáramlás hatékonyabb legyen az 
Egyetemi Könyvtáron belül és így a könyvtári hálózatot érintő ügyekben is. 

Sikeresek voltak az Egyetemi Könyvtár szeptemberi programjai  
A Kulturális Örökség Napján és a Kutatók Éjszakáján a tavalyi évhez képest több látogató vett 
részt. A Kulturális Örökség Napján közel 350 fő látogatta meg a Könyvtár épületét, a Kutatók 
Éjszakája előadásainak hallgatói létszáma pedig 15-65 fő között volt, összesen 8 előadás hangzott 
el. 
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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 partnereinket.  
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). 

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. 


