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Könyvtáros Hírlevél 

Az ELTE könyvtárosainak szakmai hírlevele 

2010/5 

Historical Abstract with full text adatbázis teszt  
2010. december 15-ig az ELTE számítógépeiről elérhető 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 16:30-17:30-ig Historical Abstract with full text adatbázis-használói 
tréning lesz a Bölcsészettudományi Karon (1056 Budapest, Múzeum krt. 6-8., 318. szoba, 3. sz. 
gépterem). Jelentkezni Dániel Szonjánál a kozpontiolvaso@btk.elte.hu címen lehet. 

Tájékoztatás a belföldi időszaki kiadványok közbeszerzéséről 
A Magyarországon megjelenő újságok, folyóiratok, időszakos kiadványok és magazinok 
tárgyában kiírt közbeszerzési pályázat nyertese a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. Az ELTE 
december 1-én köt szerződést a céggel 3 éves időszakra. A pályázati kiírás értelmében a 
szerződéses ár kifizetés félévenként történik az alábbi rend szerint: 

I. félév:  számlabenyújtás 2010., 2011., 2012. december 10. 
 fizetési határidő: 30nap 
II. félév: számlabenyújtás 2011., 2012., 2013. június 30. 
 fizetési határidő: 30nap 

A számla kifizetésének ügyintézése a 2010. évihez hasonlóan történik. 
További, részletes tájékoztatást Zivi Józsefné ad (telefon: 411-6500/3444, e-mail: 
zivi.agnes@lib.elte.hu). 

IKR beszerzés 
2010. november 12-én 7.1/2010/Kb. számon megjelent az ELTE közbeszerzési ajánlattételi 
felhívása integrált könyvtári rendszer beszerzése tárgyban.  
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o Ajánlattételi határidő: 2010. november 29. 11 óra 
o Ajánlatok bontása: 2010. november 29. 11 óra 
o Az összegzés megküldésének tervezett időpontja: 2010. december 6. 
o A szerződéskötés tervezett időpontja: 2010. december 16. 
o Teljesítés: 2011. február 11. 

 
Az ajánlati dokumentumban a jelenlegi IKR moduljainak leállására a következőket határoztuk 
meg: 

a) Katalogizáló, Beszerző modul: 2011. január 1. – 2011. február 13. 
b) Kölcsönzési, Folyóirat-érkeztetési modul: 2011. január 29. – 2011. február 13. 

 
A kulcsfelhasználók betanításának lehetséges időpontjai: 2010. december 17. és 2011. január 29. 
között 

K21 
2010. november 10-én K21 prezentációs nap volt az Egyetemi Könyvtárban, melynek keretében 
az önértékelő csoportok bemutatták munkájukat.  
Az önértékelést az ELTE 13 könyvtárában végezték el a könyvtárosok: 

•  Több mint 40 könyvtáros vett benne részt 
•  Személyenként 40-60 órányi munkaidőt fordítottak rá 
•  28 alkritériumhoz tartozó több mint 200 megállapításra válaszoltak bizonyítékok alapján 
•  28 alkritérium esetében  

•  állapítottak meg erősségeket  
•  tártak fel fejesztendő területeket 
•  javasoltak intézkedéseket 

•  3 felmérést bonyolítottak le 
•  39 mutatót értékeltek ki. 

A tapasztalatok összegzése alapján készül el a K21 jövő évi munkaterve, melyet november 24-
én állítanak össze a projekt résztvevői. December 8-án egy workshop keretében a K21 projekt 
tagjai vendégül látják azon felsőoktatási könyvtárak képviselőit, akik minőségfejlesztési, 
minőségbiztosítási tevékenységet folytattak, vagy folytatnak. A munkaértekezlet célja, hogy a 
könyvtárakban megvalósuló minőségfejlesztési tevékenység során szerzett tapasztalatokat és jó 
gyakorlatokat a társintézményekben dolgozó kollégák megosszák egymással. 

Az Egyetemi Könyvtár decemberi nyitva tartása 
2010.12.11. (szombat): 10.00-18.00 
2010.12.16. (csütörtök): 10:00 – 16:00 
2010.12.23. (csütörtök): 10.00-16.00  
2010.12.24. (péntek): zárva 
2010.12.31. (péntek): zárva  
Minden más munkanapon a szokásos 10.00-20.00 órai nyitva tartással várjuk kedves Olvasóinkat. 

Nemzetközi Egyetemtörténeti Konferencia az Egyetemi Könyvtárban 
A Nemzetközi Egyetemtörténeti Bizottság 2010. november 12-13-án tartotta ülését az 
Egyetemi Könyvtárban. Az esemény az ELTE 375 éves fennállásának jubileuma alkalmából most 
először került megrendezésre Kelet-Közép-Európában, Budapesten. A konferencián, melynek 
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témája „A centrum és periféria viszonya az európai és más kontinensek egyetemi szervezetének 
kialakításában” volt 13 ország 16 előadója vett részt. 

A Poznani Egyetem küldöttsége az Egyetemi Könyvtárban 
2010. november 12-én a Poznani Adam Mickiewicz Egyetem könyvtárigazgatója, Piotr 
Karwasinski, és a forrásokért felelős igazgatóhelyettes, Piotr Marcinkowski érkezett 
tapasztalatcserére az Egyetemi Könyvtárba. A Poznani Egyetem könyvtári rendszere hasonló 
felépítésű, mint az ELTE hálózata, ezért olyan témákról beszélgettek, mint az állomány, a 
szerzeményezés, a digitalizálás és az egyetemi repozitórium építése. 
A tapasztalatcserén túl a könyvtár térségi konzorciumi partnereket keres egy EU-s 
digitalizálási projekthez, amit ő vezetne. Az Egyetemi Könyvtár jelezte csatlakozási 
szándékát a brno-i és a vilniusi egyetemi könyvtárakkal együtt. 2011. márciusban poznani 
látogatást tervezünk, ahol – mivel adottságaink rendkívül hasonlóak - ezen a projekten túlmenően 
is széleskörű tapasztalatcserét folytatnánk. 

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). 

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. 
 
 

A következő hírlevél tervezett megjelenése: 2010. december 13. 
Kérem a kollégákat, amennyiben a könyvtárukban olyan esemény történik, melyet szeretnének 
megosztani a hálózat tagjaival, december 9-ig küldjék el a zsamboki.monika@lib.elte.hu címre. 


