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Az ELTE könyvtárosainak szakmai hírlevele 
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IKR beszerzés 
2010. december 16-án az ELTE megkötötte a szerződést az IKR közbeszerzés nyertesével, az 
Ex-LH Kft-vel. Az új integrált könyvtári rendszer az Aleph lesz. A váltással kapcsolatos 
munkák a szerződéskötés napján elkezdődtek. Az IKR váltást az EK-ban Varga Klára koordinálja. 
 
Az ajánlati dokumentumban meghatározott, a jelenlegi IKR moduljainak leállására vonatkozó 
időpontok az alábbiakra módosultak: 
a. Katalogizáló, Beszerző modul: 2011. január 29. - 2011. február 13. 
b. Kölcsönzési, Folyóirat-érkeztetési modul: 2011. január 29. - 2011. február 13. 
 
A kulcsfelhasználók betanításának időpontja: 2011. január. 
 
A tanulás megkönnyítése érdekében elérhető lesz a rendszer gyakorló verziója, felhasználói 
kézikönyve, illetve készül majd egy fórum, ahol a kollégák feltehetik kérdéseiket, megbeszélhetik 
tapasztalataikat. 

SCOPUS teszt 
2011. január 12-ig elérhető az Elsevier SCOPUS adatbázisa. Az elérés IP alapján történik: 
http://www.scopus.com/home.url 
További információk a SCOPUS-ról: http://www.info.scopus.com/ 

Szakmai nap az Egyetemi Könyvtárban 
2011. február 2-án 9 órától könyvtárszakmai nap lesz az Egyetemi Könyvtárban. 
Tervezett témák: 

 Az AtoZ-rol és az EBSCONET-ről (Előadó: Lukács Eszter és Figder Judit) 
 Statisztika 2010: 

o a 2010-es statisztikai kérdőív, az adatlap elektronikus kitöltése 
o változások a kiegészítő adatlapon 
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o teljesítménymutatók bevezetése az ELTE könyvtáraiban 
A megjelenés minden statisztikai adatokat szolgáltató könyvtár képviselőjének ajánlott. 

Elektronikusan is elérhető lesz EK alapkatalógusa 
Megkezdődött az Egyetemi Könyvtár muzeális értékű alapkatalógusának a digitalizálása, 
melynek célja az interneten való publikálás, így a könyvtár egész állományának kereshetővé tétele a 
használók szélesebb köre számára. A munkát az Arcanum Kft. végzi. Terveink szerint már az év 
második felében elérhetővé válik a katalógus minden olvasónk számára, távolról is. 

K21 
2010. december 8-án a K21 minőségfejlesztési program keretében workshopot rendeztek az 
Egyetemi Könyvtár Dísztermében. A munkaértekezlet célja a tapasztalatok és a megszerzett jó 
gyakorlatok átadása olyan felsőoktatási könyvtárak között, amelyek minőségfejlesztési, 
minőségbiztosítási tevékenységet folytatnak, és ahol önértékelést végeztek, végeznek, vagy 
készülnek erre. 
Az eseményen előadást tartottak a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárának, a 
Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Zalaegerszegi Intézet Könyvtárának, és 
a Pécsi Tudományegyetem Könyvtárának képviselői, valamint Kálóczi Katalin és Áts József az 
Egyetemi Könyvtárból. 
Az esemény részletes programja, és az előadások prezentációi az alábbi linken érhetők el: 
http://konyvtar.elte.hu/k21/esemenyek/index.html#101208 

Az ELTE BTK könyvtárainak elérhetőségei 
A közelmúltban – 6.500 nyomtatott példányban – megjelent az ELTE BTK könyvtárainak 
elérhetőségeit és szolgáltatásait ismertető kiadvány, melynek elektronikus változata is letölthető: 
http://www.btk.elte.hu/file/konyvtari_brosura.pdf 

Személyi hírek 
Az Egyetemi Könyvtár Kéziratok és régi nyomtatványok osztályán Bárány Zsófia és Miskolczy 
Magdolna, a Gyűjteményfejlesztési és feldolgozó osztályon Szabó Panna és Szépvölgyi Katalin, a 
Tájékoztató és dokumentumszolgáltató osztályon pedig Tóth Béla kezdte meg a munkát 2010 
decemberében. 

Kötészeti szolgáltatás 
Az eddigi tapasztalatok alapján népszerű lett a hálózati könyvtárak körében az Egyetemi Könyvtár 
kötészeti szolgáltatása. 2010-ben 11 könyvtár számára összesen 464 dokumentum kötését 
készítették el, javították meg, vagy restaurálták a könyvkötők. 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.  
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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. 
 
 
 
Kérem a kollégákat, amennyiben a könyvtárukban olyan esemény történik, melyet szeretnének 
megosztani a hálózat tagjaival, küldjék el a zsamboki.monika@lib.elte.hu címre. 
 
 
 

A hálózat dolgozóinak 
ezúton kívánunk 

sikerekben gazdag, 
boldog újévet! 

 


