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1. Meghaladja az egymilliót az Aleph-be felvitt példányrekordok száma   
 

Az Aleph-be felvitt példányrekordok száma szeptember 30-án 1 040 395 rekord volt. Ezt a 
rekordmennyiségű adatot valamennyi Aleph-ben dolgozó munkatársunk feszített tempójú 
munkájának köszönhetjük.  
A PPK és BGGyK migrálása során újabb 120.000 bibliográfiai tétel került be az elektronikus 
katalógusba, amelyet 2014. december végéig kell teljesen kijavítani. Az ehhez szükséges 
forrásokról a Könyvtári Tanács a jövőben kidolgozott terv alapján dönt.  
 

2. Kitüntetést kaptak kollégáink 
 
Trefort Ágoston Emléklap adományozható azoknak a nem oktató-kutató közalkalmazottaknak, 
akik munkájuk során huzamosabb időn keresztül átlagon felüli teljesítményt értek el vagy az 
adományozás évében kiemelkedő érdemeket szereztek. Ebben az évben Bergmann Krisztina a 
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar könyvtárának vezetője, Sutócki Kinga és Zvada Gabriella  
kölcsönző könyvtáros kollégák munkáját ismerte el az ELTE vezetése az emléklap 
adományozásával. 
 
Gratulálunk a kitüntetett kollégáknak! 
 

3. Nagy sikert aratott az évindító EKSZ találkozó 
 
Az Egyetemi Könyvtári Szolgálat immár hagyománnyá vált éves találkozóját az idén szeptember 
1-jén az Egyetemi Könyvtárban tartottuk. A formabontó programot sejtető meghívónak és a 
gondos szervezésnek köszönhetően minden eddiginél nagyobb számban gyűltünk össze az 
Egyetemi Könyvtár Dísztermében évindító könyvtáros összejövetelünkre. A délelőtti szakmai 
programon a jelenlévő lévő kari és intézeti könyvtárak képviselői, valamint az Egyetemi Könyvtár 
is beszámolt éves tevékenységéről és eredményeiről. A rendezvény emblémája a szorgos méhecske 
volt, amely az életet és a közös munkát is megédesítő mézet készíti. A méz megjelent a rendezvény 
délutáni részén, könyvtárunk udvarán, ahol mézárus, mézes finom falatok és zene tette kellemessé 
a csapatépítő közös programot és beszélgetést. 
 
Köszönjük az emlékezetes találkozó megszervezését Horváth Gabriellának és csapatának, 
Kassai Zsuzsa és Nagy Nikolett gyakornokoknak. Köszönjük minden kolléga munkáját, 
aki hozzájárult a rendezvény sikeréhez! 
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4. Eseményekben gazdag ősz a TÁMOP  3.2.4/09/1-KMR-2010-0021 
pályázatunk keretében 

 
Középiskolákba kihelyezett órák 
 
Szeptemberben három kihelyezett órát tartottak a TDO munkatársai különböző középiskolákban. 
Szeptember 14-én Bikádi Katalin Légy résen! : Mire figyelj a világháló használatakor címmel 9. 
osztályosoknak tartott foglalkozást az ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola 
Könyvtárában. A hallgatóság aktívan részt vett a rendhagyó órán. Különösen érdeklődőek voltak a 
Vannak jogaid! című blokkal, az internetes adásvétel kockázataival, és a nem kellően védett 
számítógép zombivá válásának lehetőségéről szóló témával kapcsolatban. 
Szeptember 22-én Bikádi Katalin és Ecserné Kazimír Edit fogadta az ELTE Gyakorló Általános 
Iskola és Középiskola diákjait az Egyetemi Könyvtárban egy rövid, szórakoztató 
intézménytörténeti ismertetővel, valamint a Hogyne tudnád! : Könyvtárhasználati ismertető – másképpen 
című előadással. A diákok egy YouTube keresés és rekord példáján betekintést nyerhettek a 
dokumentum-rekord formai és tartalmi elemeibe, valamint megismerhették a különböző keresési 
stratégiákat, operátorok használatát stb. A középiskolások számára érdekes könyvtári 
szolgáltatások, a Webopac, a konyvtar.hu, valamint a MOKKA és a WorldCat bemutatása is az 
óra részét képezte. 
A Hegedűs István által szeptember 7-én tartott kihelyezett óra célja a fontosabb, online 
információgyűjtésre alkalmas weboldalak és internetes keresőgépek bemutatása volt. Az órán sor 
került a különböző könyvtárak, köztük az Egyetemi Könyvtár online felületeinek bemutatására. 
Európai Uniós ismereteket tartalmazó oldalak ismertetése éppúgy a rendhagyó óra részét képezte, 
mint a Sulinet weboldalának prezentálása. Az óra utolsó részében a diákok megtekinthették a 
könyvtárunk épületéről a webodalunkon található nagy felbontású panorámaképeket.  
A panorámaképek hozzáférhetők az alábbi linkeken: 
 
Aula - Díszlépcsőház - Díszterem - Főigazgatói szoba 
 
Nyílt nap középiskolásoknak 
 
Október 5-én nyílt nap volt az Egyetemi Könyvtárban középiskolások számára. 
A diákok megismerhették a műemlék-épület  olvasóktól elzárt területeit, bepillantást nyerhettek  
értékes muzeális ritkaságokba, valamint megismerték többek között a Restaurátor-műhely 
munkáját és  a digitalizálás folyamatát. A tartalmas programot az irodalmi adatbázisokkal 
foglalkozó rendhagyó irodalomóra és könyvtárhasználati foglalkozás egészítette ki.  
 
„Így olvasunk mi/ma” – pályázat középiskolásoknak 
 
Alkotó szellemmel és kezekkel megáldott középiskolások számára hirdetünk pályázatot, amelynek 
keretében különböző eszközökkel mutathatják be olvasási szokásaikat. A pályázati kategóriák az 
alábbiak: 

1. Fénykép vagy fotómontázs (egyéni pályázóknak) 
2. Rövidfilm, videó (egyénileg vagy csoportban pályázóknak) 
3. Képregény vagy karikatúra (egyéni pályázóknak) 

Az október 28-ig beérkezett alkotásokat szakértő zsűri bírálja majd el. Az eredményhirdetés 
időpontját a számmisztika iránt fogékony tinédzserek számára  próbáltuk érdekessé tenni: erre 
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2011.11.11-én 11 óra 11 perckor kerül sor. Reméljük, sok érdekes és egyedi pályamű érkezik a 
pályázatra, amelyet könyvtárunk is fel tud használni a jövőben képi megjelenésében. 
 
Rekordbevitel a rekordszámokban 
 
A TÁMOP 3.2.4/09/1-KMR-2010-0021 pályázatunk keretében 23.500 rekord bevitelét vállaltuk. 
Szépen nőnek a számok, az alábbiak szerint: 
- BTK Olasz Nyelv és Irodalom Tanszék Könyvtára:      6363 rekord 
- BTK Germanisztikai Intézet:         1003 rekord 
- BTK Spanyol Nyelv és Irodalom Tanszék Könyvtára:    14767 még javításra 
szoruló rekord 
- ELTE Konfuciusz Intézet Könyvtára:          711 rekord 
 
 

5. A Könyvtári Tanács jóváhagyta az EKSZ SzMSz-t 
 
A Könyvtári Tanács szeptember 23-i ülésén, az utolsó módosításokkal végleg elfogadta az 
Egyetemi Könyvtári Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatát, amelyet az ELTE Főtitkára is 
jóváhagyott. Megkezdődhet a szabályzat kari egyeztetése, amely azt követően a Szenátus elé kerül. 
 

6. Stratégiai műhelyként is működik a K21  
 
Folytatódnak a tréningek a K21-ben.  
Szeptember 7-én Balatonkenesén az ELTE üdülőjében  a hely szellemének megfelelő hangulatos 
közösség-építő esttel folytatódott a vezetői tréning, amelynek második napján a vezetői 
prioritásokat, döntéseket vizsgálták meg a résztvevők különböző szituációs játékok keretében. A 
harmadik vezetőképző nap október 5-én, szerdán volt az Egyetemi Könyvtár Tanácstermében.  
Az ügyfélszolgálati tréning befejező napjára október 12-én került sor ugyancsak az Egyetemi 
Könyvtárban. 
A havi rendszeres K21 találkozó legutóbbi témája az intézmény erőterének, piaci környezetének 
vizsgálata volt. Egy stratégiai modell keretében (un. Porter-modell) a különböző munkacsoportok 
azt vizsgálták, hogy miből meríthet versenyelőnyt az Egyetemi Könyvtári Szolgálat a hallgatók és 
oktatók igényeinek minél hatékonyabb kiszolgálása érdekében. 
 

7. Nagy érdeklődés kísérte az Egyetemi Könyvtár kulturális és 
tudományos ismeretterjesztő rendezvényeit 

 
Szeptemberben minden évben szélesre tárja kapuit az Egyetemi Könyvtár a nagyközönség előtt a 
Kulturális Örökség Napjai és a Kutatók Éjszakája alkalmából. Idén is nagy érdeklődés kísérte a 
programokat – a két napon összesen több mint 600 látogató tért be a Ferenciek terén álló 
műemlék-épületbe.  
 
A Kulturális Örökség Napjai szeptember 17-i programjain az érdeklődők betekintést nyerhettek a 
restaurátor-, és a digitalizáló műhely munkájába, szakszerű vezetéssel megnézhették a 
Díszteremben a Mikes-kiállítást, a Tanácsteremben pedig az intézmény jeles személyiségeinek 
arcképcsarnokát, illetve a gyűjtemény legértékesebb darabjainak reprint kiadásait.  



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

Főszerkesztő: Kálóczi Katalin főigazgató-helyettes.  Szerkesztő: Pecznik Éva (pecznik.eva@lib.elte.hu) 
 
4 

 

A közönség előtt egyébként nem nyitott helyeket is érintették az épülettúrák. Egyik ilyen csoport 
tagja volt az a kedves könyvtárlátogatónk, aki a bemutatott különleges tereket, könyvritkaságokat 
látva félmillió forintot ajánlott fel az Egyetemi Könyvtárért Alapítvány javára.  

Ezen a napon került sor a digitalizált alapkatalógusunk nagyközönség előtt való bemutatására is, 
10 különleges katalóguscédula elárverezésével. Az aukció során egyre többen kaptak kedvet  az 
Egyetemi Könyvtárért Alapítvány javára folyó licitáláshoz, amely végül több mint 17.000 Ft 
bevételt eredményezett. 

A nap az antik és a XVIII. századi zene  gyöngyszemeit megszólaltató Musica Historica együttes 
koncertjével zárult. 
 
A Kutatók Éjszakáján szeptember 23-án az érdeklődők elmélyedhettek akár olyan komoly 
témákban is, mint a nyílt folyóirat-adatbázisok, a keresőmotorok működése vagy Magyarország 
helye Európában történeti-földrajzi kontextusban, de aki  könnyedebb hangvételre vágyott, az is 
talált ízlésének megfelelő előadást például arról, hogy mit akartak a férfiak és a nők a „boldog 
békeidőkben”. 
 

8. Népszerű volt az Egyetemi Könyvtár a BTK Könyvtári Napon 
 
Az ELTE EHÖK és az ELTE BTK HÖK Könyvtári Napot szervezett 2011. szeptember 13-án 
az ELTE Múzeum körúti campusán.  
A hagyományokhoz hűen a rendezvényen az Egyetemi Könyvtár is részt vett. A látogatóknak 
lehetőségük volt beiratkozni a könyvtárba és tájékoztatást kaptak a könyvtár szolgáltatásairól is.  
A két munkaállomáson a kölcsönző munkatársai Czinki-Vietorisz Gabriella, Sutócki Kinga és 
Zvada Gabriella tájékoztatták az olvasókat a legfontosabb tudnivalókról, akik ha beiratkoztak, 
könyvjelzőt is kaptak. A tájékoztató munkatársai a könyvtár szolgáltatásait és az őszi-téli 
programokat tartalmazó ismertetőket osztottak szét az érdeklődők között.   
A rendezvény sikerességét mutatja, hogy a tavalyi évnél jóval többen, 192-en iratkoztak be a BTK 
Könyvtári Napon az Egyetemi Könyvtárba. Sok dicsérő olvasói visszajelzést is kapott 
könyvtárunk a könyvtár szolgáltatásainak sokszínűségéről, a programok változatosságáról, a 
diákigazolvány olvasójegyként való használatának előnyeiről és a könyvtárosok felkészültségéről.  
 
 

9. A hatékonyabb működést szolgáló HR stratégia az Egyetemi 
Könyvtárban 

 
Az ELTE Főtitkárának jóváhagyásával október 1-től életbe lépett az Egyetemi Könyvtár új 
szervezeti struktúrája, amely az Egyetemi Könyvtári Szolgálat felhasználói szempontokat 
figyelembe vevő stratégiájának és célkitűzéseinek megvalósítását segíti elő. 
A könyvtár funkcióinak hatékonyabb ellátása érdekében a következő osztályok jöttek létre illetve 
kapnak tevékenységüket jobban kifejező elnevezést: 
 

• Közönségszolgálati Osztály 
• Gyűjteménykezelő Osztály 
• Hálózati és Módszertani Osztály 
• Gazdasági és Üzemeltetési Osztály 
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Közvetlenül a felsővezetés alá tartozik az újonnan létrehozott Főigazgatói Kabinet, amelynek 
tagjai: 

• Fejlesztési és projektirányítási szakreferens  
• Tudományos ügyek referense 
• Humán erőforrás referens 
• Kommunikációs referens 
• Koordinációs referens 

 
10. Fogadóórák 

 
A Gyűjteménykezelő Osztályon Székelyné Török Tünde szerdánként 10:00-12:00 között tartja 
fogadóóráját. 
A  Kölcsönző modul működésével kapcsolatban Czinki-Vietorisz Gabriella szerdánként 12:30- 
14:30 között tartja fogadóóráját az Egyetemi Könyvtár Tetőtéri Oktatórmében, amelyre előzetes 
bejelentkezést kérünk a vietorisz.gabriella@lib.elte.hu e-mail címen. 

E-mail címek egységesítése 

  
A jövőben hatékonyabbá és célzottabbá szeretnénk tenni a kommunikációt az EKSZ 
tagkönyvtárai között, ezért folyamatosan aktualizáljuk a hírlevelek címlistáját. 
Ennek első lépéseként a közelmúltban frissítettük az EKSz-hírlevél címlistáját. 
A kollégák régi e-mail címét az új, ELTÉ-s hivatalos e-mail címre cseréltük. 
 
A régi cím megszüntetéséről az érintett kolléga automatikus választ kapott ("leiratkozott a 
hírlevélről"), ezzel párhuzamosan azonban felhívtuk figyelmét, hogy a hírlevet a jövőben a 
legfrissebb, hivatalos e-mail címére fogjuk küldeni. 
 
Minden hivatalos, az EKSZ-et érintő hír, közlemény erre a címre fog érkezni, ezért kérjük, hogy 
ezt használják! 
 
Reméljük, ezzel is közelebb kerülünk ahhoz, hogy a jövőben az EKSZ tagkönyvtáraiban minden 
kollégánk időben értesülhessen a számára fontos információról. 


