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E-VILÁG 

Digitális tartalmak otthoni elérése ELTE polgároknak 

Az ELTE dolgozói és hallgatói otthonról is elérhetik az ELTE könyvtárainak internetes katalógusában 

található e-könyveket, illetve az ELTE által előfizetett adatbázisokat és a folyóiratok elektronikus számait 

(amennyiben az előfizetés ezt is tartalmazza). 

A távoli eléréshez Caesar-azonosító szükséges, amelyet az ELTE IIG Ügyfélszolgálatán lehet igényelni. 

Ezzel kapcsolatban további információ a http://caesar.elte.hu/ honlapon olvasható. 

ELTE-hallgatóként Caesar-azonosítóval a Stunnel szolgáltatás vehető igénybe, erről bővebben itt 

tájékozódhat: http://iig.elte.hu/file/Stunnel_leiras.pdf. A segédprogram otthoni számítógépre telepítése után 

lehetővé válik az adatbázisok használata (http://konyvtar.elte.hu Gyűjtemények/Adatbázisok menüpont), 

elérhetővé válnak az ELTE katalógusában található e-könyvek, és mód van olyan honlapok, letöltési helyek, 

elektronikus folyóiratok használatára, melyekhez csak az ELTE hálózatából lehet hozzáférni. 

ELTE-dolgozóként VPN-elérés igénylésére van lehetőség, erről bővebb tájékoztató itt olvasható: 

http://iig.elte.hu/szolgaltatas/vpn. A szolgáltatás telepítése után az otthoni számítógépről is elérhetők az 

ELTE-s tartalmak, s ilyenkor a számítógép ELTE-s IP-címmel kommunikál az interneten. 

    

Újra elérhető a MathSciNet 

Az EISZ keretein belül 2013. december 31-ig újra elérhető a MathSciNet absztraktokat és 

bibliográfiai adatokat tartalmazó matematikai tudományos adatbázis, mely a Mathematical 

Reviews és a Current Mathematical Publications anyagát teszi elérhetővé online. Részletek: 

http://konyvtar.elte.hu/hu/node/2370. 

    

Ingyenes hozzáférés a Polpred.com orosz sajtóadatbázishoz 

2013. április 15-ig ingyenes online hozzáférést kínál az ELTE számára a Polpred.com, 

az orosz tömegtájékoztatás, hírügynökségek és üzleti sajtó teljes körű adatbázisa. További információ: 

http://konyvtar.elte.hu/hu/node/2327. 

    

Az Elsevier SciVerse e-könyv csomagja 

2012 őszétől az ELTE polgárai számára is hozzáférhetővé vált a felsőoktatás és részben 

a tudományos kutatóhelyek számára összeállított, 1192 darab e-könyvet tartalmazó 

Elsevier SciVerse e-book könyvtár. További információ: 

http://konyvtar.elte.hu/web/hu/node/2234. 

    

Oktatóvideó Wiley e-könyvek használatához 

A Wiley-Blackwell tudományos kiadó e-könyveinek használatához nyújt segítséget az alábbi, 

böngészőből megtekinthető videó: https://www.brainshark.com/wiley/WOLonlinebooks. 

A művek az online katalógusban kereshetők, és az ELTE számítógépein a 

katalógusrekordban található linkről elérhetők. Az e-könyvek listája megtekinthető az alábbi linken: 

http://konyvtar.elte.hu/sites/default/files/a_muvek_listaja.pdf. 
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Online elérhető Wiley-Blackwell folyóiratok 

Az ELTE szerződést kötött a Wiley-Blackwell kiadóval, aminek köszönhetően 2012. december 31-ig 

hozzáférést kaptunk online folyóirataikhoz. A licenc birtokában azokat a periodikákat is elérjük, amelyekre 

csak nyomtatott formátumban fizet elő az ELTE. A folyóiratok listája itt található: 

http://konyvtar.elte.hu/web/hu/node/2064. 

    

Sage Journals adatbázis az ELTE PPK-n 

Legyen naprakész a legújabb kutatások terén, és vegye igénybe az ELTE PPK-s IP-címekről elérhető 

SAGE Journals adatbázisának INGYENES teljes körű e-mailes értesítési szolgáltatását! További részletek: 

http://konyvtar.elte.hu/hu/node/2081. 

    

Scopus-újdonságok 

A Scopus multidiszciplináris adatbázis újabb ingyenes „testreszabható” alkalmazásokat 

kínál felhasználóinak. Elsősorban a természettudományok területén kutatókat segíthetik az 

új és hasznos eszközök, az egyéni igényekhez igazítható tartalomkeresés lehetőségével 

gyorsabban és eredményesebben folytathatják tudományos munkájukat. Részletek: 

http://konyvtar.elte.hu/hu/node/2109. 

    

Web of Science online tréningek decemberben 

A decemberi képzések főként a Web of Science-szel és a legújabb citációs 

adatbázissal foglalkoznak. A képzések magyar nyelven, a WebEx program 

segítségével online zajlanak: nem szükséges hozzá más, mint számítógép, internetkapcsolat és hangszóró vagy 

fülhallgató. Részletek, időpontok és regisztráció az EKSZ portálról: http://konyvtar.elte.hu/hu/node/2471. 

    

EKSZ HÍREK 

Megújult az EKSZ portál 

Az Egyetemi Könyvtári Szolgálat közös portálja tavaly készült el a TÁMOP 3.2.4/09/1-KMR-2010-0021 

Az ELTE könyvtár rendszerének komplex fejlesztése a könyvtárhasználat megkönnyítése érdekében pályázat keretében, s 

az alábbi linken érhető el: www.konyvtar.elte.hu. 

Az elmúlt hónapokban végzett fejlesztéseknek köszönhetően 

2012 decemberétől a megújult főoldal tematikusan rendezett 

információkkal várja látogatóit. Közvetlen eléréssel váltak 

hozzáférhetővé az alapvető információk (nyitva tartás, 

beiratkozás, hosszabbítás, adatbázisok, MTMT), továbbá 

struktúra átalakításon esett át a fő menüsor és az idegen nyelvű 

oldalak is. A fejlesztést a portál főszerkesztői csapata, a 

tagkönyvtári adatfeltöltők, illetve az IIG munkatársa közösen 

valósították meg. 

Annak érdekében, hogy az információk minél hatékonyabban jussanak el az olvasókhoz, RSS 

szolgáltatás került beépítésre. Mindenkinek javasoljuk használatát! A portál főoldalának és tagkönyvtári 

adatlapjainak további átalakítása, fejlesztése – az egyes könyvtárak igényeinek figyelembevételével – 

folyamatosan zajlik tovább 2013-ban is. Sikeres böngészést kívánunk! 
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„Hagyományok és kihívások II.” - szakmai nap az Egyetemi Könyvtárban 

Az ELTE Egyetemi Könyvtár 2012. november 8-án ismét megrendezte őszi szakmai napját. A rendezvény 

délelőtti része Minőség szervezeti keretekben címmel átfogó összegzést adott az ELTE Egyetemi Könyvtári 

Szolgálatának könyvtáraiban négy éve zajló összehangolt minőségfejlesztési projekt eredményeiről. A délutáni 

előadások Új igények, megújuló könyvtárosok címmel színes körképet mutattak arról a folyamatról, ahogy az ELTE 

könyvtárai és könyvtári szakemberképzése eleget kívánnak tenni a könyvtárhasználók változó elvárásainak. 

A rendezvény megnyitó aktusaként került sor Gömöri György költő és műfordító mintegy 400 kötetet 

tartalmazó, zömében dedikált könyvgyűjteményének ünnepélyes átvételére. 

A szakmai nap keretében tartott előadások anyaga elérhető az Egyetemi Könyvtári Szolgálat portáljáról: 

http://konyvtar.elte.hu/hu/node/2407. 

    

K21 HÍREK 

K21 Minőségfejlesztési Projekt 

A Könyvtári Tanács szeptemberben elfogadta az EKSZ minőségbiztosítási tevékenységének 

alapdokumentumát, a Minőségirányítási Kézikönyvet (MIK), novemberben pedig jóváhagyta a K21 projekt 

megújult tagnévsorát, valamint a 2013-as önértékelési év legfontosabb segédletét, az Önértékelési útmutatót. 

A MIK hatályba lépésének időpontja 2012. november 1., mely egyben a minőségügyi felelősök érdemi 

munkájának kezdete is. A minőségügyi felelősök felkészítésének első lépése októberben megvalósult: képzések 

során megismerték a Minőségirányítási Kézikönyvet, alkalmazásának lehetőségeit, eszközeit. Kinevezésüket a 

Könyvtári Tanács elfogadta, így hivatalosan is megkezdték munkájukat. Az EKSZ könyvtáraiban a megfelelő 

minőség folyamatos fenntartásának záloga az ő kezükben is nyugszik majd. Saját könyvtárában minőségbiztosítási 

ügyekkel, kérdésekkel, a tárgykörbe tartozó problémákkal, felvetésekkel mindenki fordulhat hozzájuk. 

A MIK hozzáférhető ELTE polgárok számára az Egyetemi Könyvtári Szolgálat portálján: Rólunk/Könyvtári 

minőségfejlesztés – K21/Dokumentumok menüpont alatt, közvetlen linkkel: 

http://konyvtar.elte.hu/sites/default/files/eksz_minosegiranyitasi_kezikonyv.pdf. 

A közlemúltban kezdték meg működésüket a fogyatékosügyi koordinátorok, akik az egyes intézményekben, 

karokon segítik a fogyatékkal élő hallgatók, látogatók könyvtárhasználatát, a dokumentumokhoz és 

információkhoz való akadálymentes hozzáférést. Kapcsolatot tartanak fenn az érintett, fogyatékosokat segítő 

szervezetekkel, közvetítő szerepet vállalnak a vezetőség felé, felhívják a figyelmet a fogyatékkal élők problémáira 

és segítik a lehetséges alternatív megoldások kidolgozását. Felelősségteljes munkájukra felkészítésük a Bárczi 

Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Könyvtára szervezésében októberben, az „Érzékenyítés” című tanfolyam 

keretében elkezdődött. Kérjük, mindenki segítse tanácsokkal, javaslatokkal, észrevételekkel munkájukat! 

Befejeződött a tavaszi hallgatói elégedettségi kérdőív végső elemzéseinek karonkénti bemutatása. Az eddigi 

visszajelzések pozitívak, mindenhol nagy érdeklődés kísérte az értékelések, tapasztalatok összefoglalását, 

prezentálását. A „road show” közvetlen módja volt annak, hogy a könyvtárosok, fenntartóik, valamint a HÖK 

tagjai is értesülhessenek arról, mit szeretnek és mit nem az olvasók, miben látják a könyvtár erősségeit és 

gyengeségeit, hol kell és hol lehetséges a fejlesztés. Az egyes intézményi követő intézkedések összehangolásáért a 

K21 projekt 3. Primer kutatások csoportja a felelős. A hallgatói elégedettségi kérdőív végső, összesített 

eredményét és a szöveges kérdések összefoglaló kiértékelését a KT határozatát követően hozzáférhetővé tesszük 

az EKSZ portálon. 

 A K21 projekt a könyvtárvezető kollégák koordinálásával folytatja a tagkönyvtárak által korábban készített 

folyamatleltár alapján közös kulcsfolyamatként megjelölt folyamatok leírásainak pontos, minden intézményre 

adaptálható kidolgozását. Cél, hogy a 2013-as önértékelés elvégzésekor rendelkezésre álljon a közös folyamatok 

egységes leírása, feltérképezve egyben a folyamatos minőség fenntartását leginkább veszélyeztető elemeket, 

kritikus pontokat. 

A Study Cases vezetői tréning IV. képzés keretében a vezetői kompetenciák, készségek továbbfejlesztése, a 

partnerség kialakítása, valamint a kollégák közötti együttműködés (coach) helyi megvalósulása került 

megtárgyalásra, elemzésre. 
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A Hagyományok és kihívások II. című szakmai napon több előadás is elhangzott az EKSZ-ben folyó 

minőségfejlesztési program tevékenységéről. A programon résztvevő szakmai közönség; könyvtárosok, 

könyvtárvezetők és szakértők elismerésüket fejezték ki a K21 projektben folyó eredményekkel kapcsolatban.  

    

IKR HÍREK 

Ebben a rovatban rövid tájékoztatást adunk az Aleph integrált könyvtári rendszer működéséről, az IKR-rel 

kapcsolatos aktuális munkákról, változásokról, fontos kérdésekről. 

Észrevételeiket elküldhetik az ikr@lib.elte.hu címre. 

    

ALEPH TANFOLYAM 

A soron következő ALEPH tanfolyam 2013. január 21–25. között lesz az ELTE ÁJK oktatótermében. A 

tanfolyam tervezett felépítése: katalogizáló modul, folyóirat modul, tartalmi feltárás, kölcsönzés modul. 

Előzetes jelentkezés az ikr@lib.elte.hu címen. Kérjük, a levélben adják meg könyvtáruk nevét, a résztvevő 

nevét, és hogy mely előadásokon kívánnak jelen lenni. A terem befogadóképessége korlátozott (24 fő), ezért a 

beérkezés sorrendjében tudjuk fogadni a jelentkezéseket. Várjuk szeretettel! 

    

KATALOGIZÁLÁS - FORMAI FELDOLGOZÁS 

Könyvtárkódok, példány- és feldolgozási státuszok javítása: Elkezdődött a példányadatokban lévő 

alkönyvtári kódok, példánystátuszok és feldolgozási státuszok ellenőrzése és javítása. A rendezés célja az 

ALEPH adatbázis egységesítése mellett az, hogy a MOKKA/ODR számára a valóságnak megfelelő 

példányinformációt tudjunk szolgáltatni. 

Első lépésként az alkönyvtárak listájában történt változás: könyvtárkódok szerint lettek sorba rendezve az 

alkönyvtárak, így az ALEPH Katalogizálás modul / Példányadatok között az Alkönyvtárak listájában és a 

Kölcsönzés modulban az olvasó beíratása során kiválasztandó könyvtárlistában kód szerinti sorban találjuk 

meg az alkönyvtárakat. (A javítás következményeként több, jelenleg a rendszerben lévő alkönyvtárkód meg 

fog szűnni, ezáltal kikerül a listából, és a csúszkagörgetésből adódó kellemetlenség csökkenni fog, de addig is 

kérjük a kollégák türelmét.) 

Ősnyomtatványok feldolgozása: Új űrlap került beállításra az ALEPH-ben, mely az ősnyomtatványok 

szabványos bibliográfiai leírására alkalmas. Az űrlap osnyomt.mrc néven található meg a beviteli űrlapok között. 

Ehhez kapcsolódóan bővült a közreműködői funkciók listája a comm. és a typogr. megnevezésekkel, melyeket 

elsősorban az ősnyomtatványok feltárása során használunk. (A közreműködői funkciók listája előhívható a 

700-as mező $4-es almezőjében a Ctrl+F8 billentyűkombinációval.) 

MOKKAR BAS-kód használata az 1850 előtt megjelent dokumentumok esetében: Ahogy korábban 

már tájékoztattunk róla, az 1850 előtt megjelent dokumentumokról készült bibliográfiai rekordba fel kell venni egy BAS- 

kódot, melynek tartalma a MOKKAR kifejezés. Ez a szabály továbbra is kötelező, viszont figyeljünk rá, hogy a 

hasonmás/reprint kiadások bibliográfiai leírásába ne vegyük fel a fent említett BAS–kódot, abban az esetben sem, ha 

az eredeti dokumentum tárgyéve 1850 előtti! 

A MOKKAR BAS-kód segítségével lehetőség van az 1850 előtti dokumentumok lekeresésére, ezért 

fontos, hogy a BAS-kód csak az eredetileg 1850 előtt megjelent dokumentumok esetében legyen megadva, így a 

listába nem kerülnek bele az 1850 előtt megjelent kiadványok reprintjei/hasonmás kiadásai. Ez igen lényeges a 

pontos statisztikai adatok kinyerése érdekében, ezért kérünk minden kollégát, hogy figyeljen oda erre! 

(A MOKKA-R adatbázisba (http://www.eruditio.hu/mokka-r/) a hasonmás/reprint kiadások rekordjai is 

bekerülnek, mivel a rendszer vizsgálja a könyvtári rekordokban az 534-es mező tartalmát. Ez ne tévesszen 

meg senkit, a MOKKA-R adatbázis és az ELTE IKR rendszere esetében más a metódus és más jellegűek a 

teljesítendő célok.) 

mailto:ikr@lib.elte.hu
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534-es mező: A jelenleg érvényben lévő (2011. 09. 21-én kibocsátott) könyvek leírásához készült 

katalogizálási segédletben szerepel az 534-es mező leírásának szabálya. A MARC21 szabványnak megfelelően 

a $p almezőben megadjuk a bevezető szöveget (pl. $pEredeti:), majd a $c almezőben megadjuk az eredeti 

kiadás megjelenési adatait központozási jelekkel együtt (pl. $cBudapest : MTA, 1885). A $p és a $c almezők 

megadása kötelező, illetve további almezők is alkalmazhatók igény esetén a segédletben vagy a MARC21 

szabványban megadottak szerint http://marcwiki.lib.unideb.hu/index.php/534 vagy 

http://www.loc.gov/marc/bibliographic/bd534.html. Az 534-es mezőre vonatkozó szabályok alkalmazása 

kötelező egyéb más dokumentumtípus leírása esetén is! 

(A korábbi gyakorlatban előfordult, hogy az 500$a almezőben vagy az 534$a almezőben lett megadva az 

eredeti kiadásra vonatkozó információ. Kérjük, hogy ezt a módszert a továbbiakban senki ne alkalmazza, 

térjen át mindenki az 534-es mező MARC21 szabvány szerinti kitöltésére!) 

    

KATALOGIZÁLÁS - TARTALMI FELDOLGOZÁS 

Almunkabizottsági tevékenység: A Tartalmi Almunkabizottságban az új tárgyszavazási szabályzat egyes 

tematikáinak kidolgozása, egyeztetése elkezdődött. Jelenleg az irodalom, nyelvészet, vallás, pedagógia, 

matematika, történelem, politika, hadtörténet témakörök kidolgozásán dolgoznak a kollégák. 

Javítási, szerkesztési jogosultságok szabályzata: Elkészült a tartalmi feltárás kapcsán alkalmazandó 

szabályzat, melyet a Könyvtári Tanács 2012. november 16-án jóváhagyott. November 19-én továbbításra került 

a dokumentum e-mailben minden kari könyvtári vezetőnek. A szabályzatban foglaltak az EKSZ minden 

kollégájára kötelező érvényűek. (Amennyiben nem találkozott még a szabályzattal, kérdezze könyvtárvezetőjét!) 

Továbbképzés tartalmi feltárás témakörben: A 2012. október 29-ére tartalmi feltárás témában 

meghirdetett tanfolyam inkább konzultációnak nevezhető. Aszalós Károly, az Egyetemi Könyvtár szakozó 

munkatársa és az EKSZ Tartalmi Almunkabizottságának vezetője előadásában a legnagyobb hangsúlyt az 

elkezdett almunkabizottsági munkára helyezte, illetve a közeljövő terveiről tájékoztatta az ott lévő kollégákat. 

Az irányelvek megfogalmazása történt meg, továbbá ismertetésre kerültek az előkészületben lévő új 

tárgyszavazási szabályzat körvonalai. A tájékoztató napon a részvétel igen jónak mondható, a 24 fős gépterem 

teljesen megtelt az érdeklődőkkel. Sok kérdés hangzott el a résztvevőktől, számos módszertani kérdést 

sikerült ezáltal tisztázni. Következő tanfolyam várhatóan 2013. január végén lesz. 

    

KATALOGIZÁLÁS - FOLYÓIRAT FELDOLGOZÁS 

Továbbképzés folyóirat feldolgozás témakörben: 2012. október 31-én délelőtt az ELTE ÁJK tetőtéri 

oktatótermében Kutasi Zsuzsa, a Folyóirat-kezelés Almunkabizottság vezetője továbbképzést tartott az 

Egyetemi Könyvtári Szolgálat könyvtárosai részére „Az időszaki kiadványok kezelése az Aleph-ben” címmel. 

Az előadás tematikája a következőképpen alakult: 

1. A Folyóirat modul általános bemutatása 

2. Az EKSZ-könyvtárak által használt funkciók: előfizetési rekord, megjelenési minta készítése, érkeztetés 

3. Vázlatos kitekintés a Katalogizálás modulból elérhető munkafolyamatokra (Folyóiratrekord készítése, 

példánycsatolás, köttetés) 

4. Folyóiratok megjelenítése a WebOpac-on 

A továbbképzés fő célja az volt, hogy az EKSZ egészében megismertessük a kollégákkal a Folyóirat modult, 

illetve felkeltsük az érdeklődést és az igényt az ALEPH-en keresztüli folyóirat-feldolgozásra. 

A résztvevők aktívak és érdeklődőek voltak, és a visszajelzésekből kiderült, hogy szükség van további ilyen és 

ehhez hasonló képzések szervezésére. A következő alkalom tervezett időpontja 2013. január vége. 

    

http://marcwiki.lib.unideb.hu/index.php/534
http://www.loc.gov/marc/bibliographic/bd534.html
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KÖLCSÖNZÉS 

Erasmus-ösztöndíjas hallgatók: A hallgatói adatbetöltésekhez kapcsolódóan utólagosan felvételre kerültek 

az Erasmus-ösztöndíjas hallgatók adatai is az ALEPH integrált könyvtári rendszerbe. 

Kölcsönzés almunkabizottság megbeszélések: 2012. 09. 25-én megtartotta első ülését a Kölcsönzés 

almunkabizottság. A működési keret, a kommunikációs formák meghatározása után az almunkabizottság 

döntött az idei munkatervéről. Ezek kerültek a Könyvtári Tanács elé jóváhagyásra, és a Könyvtári Tanács 

mindkét anyagot jóváhagyta. A 2012. 10. 16-án megtartott második ülésen az almunkabizottság az EKSZ által 

nyújtott szolgáltatásokra vonatkozóan készítette el díjtételi javaslatát. A 2012. 11. 20-án tartott megbeszélésen 

a tagok többek között aktualizálták a csoport 2013-as munkarendjét.  

Statisztika. Az ALEPH integrált könyvtári rendszer lehetőséget nyújt a könyvtárhasználati statisztikák 

lekérdezésére. Az általános kölcsönzési statisztikát a Kölcsönzés modulban a cir30-as szervizzel lehet 

lekérdezni. A szerviz tartalmazza az adott időszakban kölcsönzött, hosszabbított, előjegyzett és visszahozott 

dokumentumok darabszámát. 

    

KONZULTÁCIÓS ALKALMAK AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRBAN 

Konzultációs időpont az Egyetemi Könyvtár Gyűjteménykezelői Osztályán szerdánként 10-től 12 óráig. 

Jelentkezés: az ikr@lib.elte.hu e-mail címen a konzultációs nap előtt. 

Konzultációs alkalom kölcsönzés témakörben szerdánként 12.30–14.30 között az Egyetemi Könyvtár tetőtéri 

oktatótermében, alkalmanként maximum 5 fő részvételével. Jelentkezés: a vietorisz.gabriella@lib.elte.hu 

e-mail címen a konzultációs időpontot megelőzően előre egyeztetve. 

Következő időpontok: - 2013. január 9. - 2013. január 16.  - 2013. január 23. 

    

ELTE gyakorlóiskolák dokumentumállományának webes elérhetősége 

Az ELTE könyvtári hálózatához tartozó középiskolai könyvtárak különféle adatbázisokban tárják fel 

dokumentumaikat (KisTéka, KözTéka, SZIKLA, SZIRÉN). E rendszerek megtartása mellett olyan közös 

lekérdező felület kialakítása történt meg a tavalyi év folyamán a TÁMOP 3.2.4/09/1-KMR-2010-0021 

Az ELTE könyvtár rendszerének komplex fejlesztése a könyvtárhasználat megkönnyítése érdekében pályázat keretében, 

mely biztosítja a négy ELTE középiskolai könyvtár teljes gépi állományában való közvetlen tájékozódást. 

A közös középiskolai katalógus frissítése évi egy alkalommal történik, a tanév első félévében kerül be a 

rendszerbe az elmúlt év gyarapodása. Az ELTE közös katalógusában (http://opac.elte.hu) a lelőhelyre 

történő szűkítés funkció használatával tudunk kizárólag a középiskolai könyvtárak állományában keresni: 

ELTE középiskolák közös katalógusa. 

A csatlakozott könyvtárak: 

 ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium Könyvtára 

 ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola Könyvtára 

 ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola Könyvtára 

 ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola Könyvtára 

Az Egyetem gyakorlóintézménye az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézmény is, melynek könyvtári állománya szintén elérhetővé válik az interneten. Az intézmény 

dokumentumállományának az ALEPH integrált könyvtári rendszerben feldolgozását jelenleg is végzik az 

Egyetemi Könyvtár munkatársai, így az iskola eddig feldolgozott könyvállományában már kereshetünk az 

ELTE webOPAC-jában lelőhelyre szűrve. 

    

 

 

mailto:vietorisz.gabriella@lib.elte.hu
http://opac.elte.hu/
http://opac.elte.hu/
http://opac.elte.hu/F/ALYYY8G16CQM8N3PA8F7ETXVLT6PRQ66TFASDV1VX88FLJSEF5-69382?func=find-b-0&local_base=eul02
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ADOMÁNY 

Becses ajándék Freiburgból 

Brogyányi Béla, Freiburgban oktató nyelvész professzor, hat, több szempontból is 

fontos különlenyomatot ajándékozott az Egyetemi Könyvtárnak. A német nyelvű írások 

szerzője Kerényi Károly (1897–1973), klasszika-filológus, vallástörténész, az 

ókortudomány és a vallástörténet nemzetközi hírű művelője, többek között a magyar és a 

norvég tudományos akadémia tagja, aki 1949-től svájci emigrációba kényszerült. 

A második világháborút követően, a megalkuvást nem tűrő, az egyetemesség igényét 

valló Kerényi Károlyra a marxista tudománynak nem volt szüksége. Állandó kiadója 

1946–1956 között a zürichi Rhein Verlag lett. Az általuk megjelentetett Eranos 

Jahrbuchban publikálta az Egyetemi Könyvtárnak most adományozott 10–20 oldalas, 

főleg görög mitológiai tárgyú írásait. Bővebben: http://konyvtar.elte.hu/hu/node/2354. 

    

További ajándékok és hagyatékok: 

- Káldy-Nagy Gyula hagyatéka: http://konyvtar.elte.hu/hu/node/2051 

- Balzac-rajongók figyelmébe: http://konyvtar.elte.hu/hu/node/2079 

- Jojarth-család könyvajándéka: http://konyvtar.elte.hu/web/hu/node/2066 

- Gömöri György irodalomtörténész adománya: http://konyvtar.elte.hu/hu/node/2391 

    

PROGRAMOK - ESEMÉNYEK 

Pázmány-relikviák az Egyetemi Könyvtárban 

Pázmány Péter 1637. március 19-i halálának 375. évfordulójához kapcsolódva az 

Egyetemi Könyvtár tudományos főmunkatársa, dr. Knapp Éva egy általa kidolgozott 

tudományos módszert érvényesítve, a könyvtár történeti állományában azonosította 

Pázmány Péter pozsonyi magánkönyvtárának ide került állományrészét. 

A felfedezésről a nyilvánosság 2012 szeptemberében, a Kulturális Örökség Napján 

értesülhetett először. Az eseményt élénk sajtóvisszhang kísérte, melyből válogatás található 

az alábbi linken: http://konyvtar.elte.hu/hu/node/2282. 

Az egyetemalapító bíboros Pázmány Péter pozsonyi magánkönyvtárának az Egyetemi Könyvtárban őrzött, 

idén azonosított köteteiből kiállítás kerül megrendezésre 2012. december 17. – 2013. március 29. között. A 

kiállításon megtekinthető lesz a most beazonosított kötetek mellett néhány egyéb Pázmány-emlék is, mint az 

egyetem alapítólevele vagy Pázmány úgynevezett „jezsuita” (fekete) birétuma, illetve Pázmány Péternek 

ajándékozott aranyozott díszkötéses munkák, így például II. Ferdinánd német-római császár, magyar király 

ajándéka, továbbá Pázmány olvasmányaként szolgáló történeti, politikai, továbbá orvosi tárgyú nyomtatványok. 

A szenzációs szakmai, irodalom-, könyv- és könyvtártörténeti tudományos eredmény nyilvános bemutatása 

segít megeleveníteni Pázmány Péter alkotói műhelyét. A kötetek nemzeti relikviák, melyek méltó bemutatásával 

a könyvtár és az egyetem tisztelegni kíván a 375 éve halott egyetemalapító bíboros-érsek emléke előtt. 

A kiállítást dr. Knapp Éva magyar-angol nyelvű tudományos kiadványa kíséri, mely valamennyi dokumentum 

színes fotóját is tartalmazza. A kiállítás munkanapokon 12.00–18.00 óráig tekinthető meg. Kiállításvezetés 

előzetes egyeztetés alapján kérhető magyar, angol, német, francia, lengyel nyelveken és jelnyelvi tolmácsolással. 

Jegyárak: felnőtteknek 500 Ft, diákoknak, nyugdíjasoknak 300 Ft. Csoportos kedvezményekről és a vezetések 

áráról a http://konyvtar.elte.hu/hu/node/2430 címen tájékozódhat. 

    

http://konyvtar.elte.hu/hu/node/2354
http://konyvtar.elte.hu/hu/node/2051
http://konyvtar.elte.hu/hu/node/2079
http://konyvtar.elte.hu/web/hu/node/2066
http://konyvtar.elte.hu/hu/node/2391
http://konyvtar.elte.hu/hu/node/2210
http://konyvtar.elte.hu/hu/node/2282
http://konyvtar.elte.hu/hu/node/2430


2012. december 15. 8 

Karácsonyi koncert az Egyetemi Könyvtárban 

A Musica Historica együttes második alkalommal választja karácsonyi koncertje 

helyszínéül az Egyetemi Könyvtár Dísztermét. 2012. december 15-én, szombaton 18 órai 

kezdettel várjuk az érdeklődőket. 

Jegyek elővétele a zenekar e-mail címén: info@musicahistorica.hu, illetve a koncert előtt a helyszínen is 

válthatók, felnőtteknek 1200 Ft, gyermekek és nyugdíjasok számára 600 Ft. 

A koncert programja: http://konyvtar.elte.hu/hu/node/2431 

    

Eredményekben gazdag, sikeres és boldog új esztendőt kívánunk minden kedves olvasónknak! 

    

EKSZ Hírlevél - Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtári Szolgálatának hírlevele 

2012/1. szám (2012. december 15.) Szerkesztőség címe: 1053 Budapest, Ferenciek tere 6. 

Felelős kiadó: ELTE Egyetemi Könyvtár, Dr. Szögi László Főigazgató Főszerkesztő: Sándor Judit 

Megjelenés havonta, terjesztés interneten keresztül levelezőlistán és az EKSZ portálon www.konyvtar.elte.hu. 
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