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EKSZ HÍRLEVÉL – 2013/2 
(2013. június 4.) 

E-VILÁG 
ACM angol nyelvű Webinár 

Az ACM adatbázis-szolgáltató IBM Watson: 
Beyond Jeopardy! címmel angol nyelvű előadásra hívja felhasználóit. 
Időpont: 2013. június 13., magyar idő szerint 12 óra. 
Előadók: Adam Lally és Will Tracz. 
Regisztráció 

    

Elérhető az Elsevier Journal Backfile Collections 
Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. TÁMOP-4.2.5.B-11/1-2011-0001 kiemelt projektje 
jóvoltából az ELTE számára ingyen elérhető az Elsevier B.V. gondozásában megjelenő Journal 
Backfile Collections, a védelmi idő teljes tartalmára. 
Az archívum többek között a természettudományok, műszaki tudományok és orvostudomány 
legjelentősebb folyóiratait és könyveit tartalmazza digitalizálva. A világ legnagyobb online tudományos 
folyóirat-archívuma a (legtöbb esetben) 1995 előtti, az Elsevier tulajdonában levő folyóiratokat 
tartalmazza, gyakran az első évfolyam első számától. A legrégibb folyóirat a nagy múltú Lancet, melynek 
180 éve töretlenül meghatározó szerepe van az orvostudomány területén, s amelynek most minden 
egyes száma elérhetővé vált az első, 1823-as évfolyamtól kezdve. 
Az adatbázis közel 7 millió archív, digitálisan eddig nem, vagy korlátozott formában elérhető cikket 
tartalmaz. A felhasználók számára a cikkek PDF-formátumban, teljes szöveggel állnak rendelkezésre, 
melyek letölthetők akár a keresési eredményekből, akár a cikk egyedi oldaláról. Ha tartozik a cikkhez 
absztrakt, az elérhető HTML-ben. 
Az archívumot a Science Direct oldaláról érhetik el: http://www.sciencedirect.com/. 
Az archívumról szóló cikkek: 
http://www.tankonyvtar.hu/hu/hirek/tankonyvtar/cikkek/folyoirat-archivum-a-
sciencedirecten/cikk.html 
http://www.eisz.hu/hu/hirek/eisz/cikkek/elsevier-backfiles-on-sciencedirect-folyoirat-
archivum/cikk.html 

    

Folyóiratok A-tól Z-ig 
Újra elérhető az ELTE gépein az EBSCO adatbázis AtoZ szolgáltatása! 
Az összes ELTE-n előfizetett vagy előfizetésen kívüli, de nyílt hozzáféréssel 
rendelkező elektronikus folyóirat egyetlen felületen elérhető, a full textes 
anyagok – amennyiben van hozzá jogosultságunk –, letölthetők. 
Közel 50.000 cím között lehet böngészni! 
ELTE-s oktatók és hallgatók Caesar-azonosítóval távolról is elérhetik. További 
információ az IIG honlapján. 
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Letölthető az EndNote X6 
ELTE-polgárok számára elérhető az EndNote bibliográfiakezelő X6-os 
verziója! A program akár a munkahelyi, akár az otthoni gépen futtatható. 
Telepítéséhez Caesar-azonosító szükséges.  
Letöltés: http://nfs1.caesar.elte.hu. 

    

EKSZ HÍREK 
Elérhetők az EKSZ portálon a 2012-re vonatkozó statisztikai adatok 

Az Egyetemi Könyvtár évente közzéteszi az Eötvös Loránd Tudományegyetem könyvtári hálózatára 
vonatkozó statisztikai adatokat. Az adatok rendszerezettebb áttekinthetőségének érdekében tematikus 
táblázatokba rendezzük azokat, valamint a táblázatokon belül elkülönítjük egymástól az egyes karok 
önálló könyvtárait, a karoktól független könyvtárakat, az Egyetemi Könyvtárt, valamint a karok, illetve a 
kari könyvtárak adatait. 
A legjellemzőbb statisztikai adatokról az elmúlt négy évre vonatkozó összehasonlításban készült 
grafikonok szintén megtekinthetők a honlapon. 
Statisztikák a portálon: http://konyvtar.elte.hu/hu/node/338. 

    

Könyvbemutató a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban 
2013. május 30-án a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár fogadótermében került sor a Trendek a hazai és 
nemzetközi könyvtárügyben című tanulmánykötet bemutatójára. A kötetet Dr. Kiszl Péter 
szerkesztette a BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet intézetigazgatója. A szerzők között 
szerepel a Bölcsészettudományi Kar két könyvtárosa is: Simon Eszter, a Központi Olvasóterem és 
Zahari István, a Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet Toldy Ferenc Könyvtárának 
munkatársai is. 

    

Letölthetők az Egyetemi Könyvtárban tartott Szakmai Nap előadásai 
Az ELTE Egyetemi Könyvtár 2013. május 8-án szakmai napot rendezett az Egyetemi Könyvtári 
Szolgálat munkatársainak. Hat előadáson vehettek részt az érdeklődők, a szünetek során pedig alkalom 
nyílt a kollégák közötti szakmai eszmecserére is. 
Letölthető előadások: 
Új közbeszerzési pályázat külföldi és belföldi folyóiratokra : tudnivalók és menetrend 
EKSZ statisztika 2012 
Tartalmi feltárás : szabályzatok és javítások 
Formai feltárás : MOKKA feltöltések; gépi javítások; kolligátumok leírási módja 

    

Minden vélemény számít – de leginkább az olvasóké 
Az Egyetemi Könyvtár munkatársainak létszáma jelentősen csökkent az ELTE-t érintő költségvetési 
megszorítás miatt, ezért szolgáltatásaink egy részét átalakítottuk. A korábbi felmérések és olvasóink 
személyes visszajelzései alapján, a megszokott nyitva tartásunk megtartása érdekében átszerveztük a 
feladatok ellátását. 2013. május 6-tól a földszinti Kölcsönző szolgáltatásai az első emeleti 
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Tájékoztatóban vehetők igénybe, valamint beiratkozásra és a visszahozott könyvek leadására ezentúl 
lehetőség lesz a bejáratnál lévő információs pultban is. 
Szeretnénk megtudni, hogy a változások hogyan érintik olvasóinkat, ezért kérjük, töltsék ki 
kérdőívünket, mely megtalálható az Egyetemi Könyvtárban nyomtatott formátumban, illetve az 
Egyetemi Könyvtári Szolgálat honlapján. A válaszadás anonim, a kitöltő személye nem beazonosítható. 
A kérdőív kiértékelésének eredményeit 2013. július 30-ig közzétesszük az EK honlapján és 
figyelembe vesszük a szolgáltatások esetleges optimalizálása során. 
További információk: http://konyvtar.elte.hu/hu/node/2764 

    

Könyvvásár az ELTE Gyakorló Iskolában 
Az ELTE Szenátusának 2013. február 4-i döntése értelmében az ELTE Gyakorló Általános Iskola és 
Középiskolában megszűnik a középiskolai képzés. Az intézmény átalakulása miatt az iskolai könyvtár 
átszervezésén dolgozik Lázárné Szanádi Csilla könyvtárostanár. 
A feleslegessé vált könyvekből 2013. június 5-től 12-ig kiárusítás lesz az iskolában (cím: 1126 
Budapest, Kiss János altb. u. 31. B épület) 100 Ft/db áron. Még közel 6.000 tételből lehet válogatni. Az 
összegyűlt pénzt könyvtárfejlesztésre fordítja az iskola alapítványa. 

    

K21 HÍREK 
Megkezdődött az EKSZ könyvtárainak önértékelése 

2013-ban az önértékelést kilenc könyvtár: az ELTE nyolc karának könyvtárai és az Egyetemi Könyvtár 
végzi el. A TÁMOP 3.2.12-12/1 KMR program keretében az önértékelő könyvtárosok képzésen 
vesznek részt, s az elsajátított ismeretek és készségek nagymértékben segítik az önértékelés gyorsabb, 
hatékonyabb elvégzését. A 2013. május 6-án kezdődött négyalkalmas képzés felénél járnak most 
kollégáink. A vezetői kritériumokat és a „stratégia és tervezést” már értékelték, június végére pedig 
elkészül a humánerőforrás és az eredménykritériumok vizsgálata is. 
Július folyamán elkészülnek az összesített értékelő lapok, amelyek tartalmazzák a feltárt fejlesztendő 
területeket, ősszel ezek alapján össze lehet állítani az intézkedési terveket. 

    

Elégedettségi felmérés az EKSZ-ben 
2013. április 25-étől május 16-áig volt kitölthető az az online kérdőív, melyben az egyetem könyvtárosai 
felmérték az ELTE oktatói és kutatói számára fontos szolgáltatásokat és az ezzel kapcsolatos elvárásaikat, 
elégedettségüket. A kérdőívet közel 200 oktató töltötte ki. A felmérés eredményét 2013 júliusában tesszük 
közzé a http://www.konyvtar.elte.hu és a http://minoseg.elte.hu honlapokon, valamint felhasználjuk az 
Egyetemi Könyvtári Szolgálat új stratégiájának kialakítása során is. 

    

PROGRAMOK – ESEMÉNYEK 
Kórushangverseny – „La Caffettiera Stioppeta” 

A „La Caffettiera Stioppeta”, az ELTE Olasz Tanszékének kórusa lép fel június 9-én az Egyetemi 
Könyvtár Nagyolvasójában. Vezényel: Murányi Eszter. 
Időpont: 2013. június 9. 18:00. 
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Helyszín: ELTE Egyetemi Könyvtár, Nagyolvasó. 
Belépés: ingyenes. 

    

2013-ban is MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA az Egyetemi Könyvtárban 
2013. június 22-én ismét megrendezésre kerül a Múzeumok Éjszakája, amely 
egyetlen éjszakába sűrítve kínálja szinte mindazt, amit a kultúra adni képes. 
Budapesten tizenegyedik, vidéken kilencedik alkalommal rendezik meg a 
Múzeumok Éjszakáját. Az időpont az év legrövidebb éjszakájához, Szent Iván 
napjához igazodik. 
A részt vevők közt ismét ott találjuk az Egyetemi Könyvtárt, amely 18 órától éjjel 1 óráig „Nem 
egyéjszakás könyvtár” címmel kínál számos rendezvényt. 
Az Egyetemi Könyvtár rendezvényei karszalaggal vehetők igénybe és regisztrációhoz kötöttek! 
Regisztráció és további információk: http://konyvtar.elte.hu/hu/node/2777. 

    

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-képzések 
A következő ALEPH felhasználóképző tanfolyam tervezett időpontja 2013. augusztus 26–30. 
A tanfolyam felépítése: általános bevezető, katalogizáló modul, tartalmi feltárás, folyóirat modul, 
kölcsönzés modul. A szervizekkel kapcsolatos képzés tervezett időpontja 2013. szeptember 4., 
katalogizálás és kölcsönzés témakörök fél-fél nap időtartamban. Előzetes jelentkezés az ikr@lib.elte.hu 
címen. 

     

Katalogizálás – Formai feldolgozás 
EKSZ rekordok a MOKKA/ODR adatbázisban: május 14-én a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai 
Kar, valamint az Állam- és Jogtudományi Kar könyvtárának rekordjait is elkezdtük feltölteni a 
MOKKA/ODR adatbázisba. Jelenleg mintegy 297.000 rekord töltődött be vagy várakozik feltöltésre. 
Egy-egy csomagba az adott könyvtár rekordjai mellé mindig bekerülnek az új beszerzésekről készített 
leírások, valamint az összes, már korábban elküldött javított rekord is. A javítások csak akkor 
tükröződhetnek a MOKKA-ban, ha a 925-ös mezőben szereplő Feltöltve kifejezést módosítjuk 
MOKKA-ra. 

    

Katalogizálás – Tartalmi feldolgozás 
A Könyvtári Tanács Tartalmi Almunkabizottsága által elkészített és elfogadott legújabb szabályzatok 
pedagógia és történelem témakörben a hírlevél mellékleteként letölthetők. A szabályzatok 
alkalmazása 2013. június 4-től kötelező az ELTE Könyvtári Szolgálat valamennyi intézményében. 
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A szabályzat tematikus egységekben, folyamatosan készül, a teljes várhatóan egy év múlva lesz készen. 
Mellékletek: 

 ELTE-targyszo-szab-pedagogia.pdf 
 ELTE-targyszo-szab-tortenelem.pdf 

    

Katalogizálás – Folyóirat feldolgozás 
Rekordkapcsolati mezők WebOPAC-on történő megjelenésének rendezése: az Aleph integrált 
könyvtári rendszer bevezetésekor elkezdődött a fokozatos áttérés a 76X-78X rekordkapcsolati 
adatmezők használatáról az Aleph-specifikus LKR mezőkre. Az újonnan felvett rekordokat az e mezők 
által generált linkek kapcsolják össze, amelyekben megjeleníthetők a MARC-mezőknek megfelelő 
megnevezések. Ezeket az elmúlt időszak folyamatos munkájának eredményeként sikerült rendezni és 
egységesíteni, az eredmény a mellékelt táblázatban található (WebOPAC_megnevezesek.pdf). 
Fontos változás a jelenleg érvényben lévő belső útmutatóhoz (Segédlet az időszaki kiadványok 
katalogizálásához) képest, hogy a 780-as/785-ös mezőket helyettesítő LKR almezők $r almezőjébe a 
MARC-mező hívójele mellett az 1. és 2. indikátort is be kell írni a helyes és pontos megjelenítés 
érdekében. Ezáltal feleslegessé válik a 780-as/785-ös mezők jelenléte, tehát a régi rekordokból törölni 
kell őket az LKR kapcsolat létrehozása után, az újakba pedig már csak az LKR mezőt kell felvenni! (A 
76X-78X rekordkapcsolati adatmezőket tartalmazó korábbi folyóiratrekordokat folyamatosan javítja az 
ezzel a feladattal megbízott Egyetemi Könyvtárban dolgozó kolléga.) 
Példa: 
LKR##$aPAR$b000050938$lEUL01$r78000$mMódszertani közlemények Szegedi 
Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kara$nMódszertani közlemények (1995) 
Új rendezési opciók a példányoknál: két új opció került bevezetésre a példánylistánál: alkönyvtár 
(növ.), illetve alkönyvtár (csökk.). Ezek kiválasztása lehetővé teszi a példányok alkönyvtárak szerinti 
rendezését növekvő vagy csökkenő sorrendben, ezzel is könnyítve az egyes lelőhelyek példánykezelését. 

    

Kölcsönzés 
Végzős hallgatóknak levél: a felszólító- és az emlékeztető levelekbe beillesztésre kerül egy kiegészítés, 
amelyben a végzős hallgatók figyelmét felhívjuk az államvizsga előtti tartozásrendezésekre (könyv, pénz, 
fénymásolókártya stb.). A szövegben hivatkozunk a Hallgatói Követelményrendszer vonatkozó 
pontjára, mely szerint az a hallgató, aki nem rendezi tartozását, nem kezdheti meg a záróvizsgát. 
WebOPAC hosszabbítás zárás után: több könyvtártól érkezett olyan kérés, hogy a webOPAC-on 
keresztül történő hosszabbítás ne csak a könyvtár nyitva tartási idejében, hanem azon túl is, a lejárat 
napján, annak teljes hosszában indítható legyen. Ennek lehetőségét megvizsgáltuk, az egyes beállításokat 
teszteltük. Ez alapján megoldható, hogy a lejárati napon 23 óra 59 percig az olvasó sikeres hosszabbítást 
kezdeményezzen az aznap lejáró könyvekre, ha azt egyéb tiltás nem akadályozza. 
A beállításhoz a preinstall táblában a tab17 col6 (zárás) részben kell az egyes napoknál a zárás idejét 
2359-re változtatni. Kérjük, hogy aki szeretné könyvtárában a fenti beállítást, küldje el a leírtak alapján 
módosított preinstall tábláját az ikr@lib.elte.hu címre. Az új beállítás működéséről, észrevételekről, 
tapasztalatokról a visszajelzéseket szintén a fenti címre várjuk. 
Blokkolások: a Kölcsönzés Almunkabizottság tagjai egyeztettek a kölcsönzés modulban még nem 
alkalmazott lehetséges blokkolásokról. Az egyes eljárásokat átnézve a tagok megjelölték azokat, amelyek 
bevezetését kérik a közeljövőben. Az összesített lista a fejlesztő cégnél van átnézésen. 
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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. június 5. 
 2013. június 12. 

 

 

EKSZ Hírlevél – Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtári Szolgálatának hírlevele 
2013/2. szám (2013. június 4.) Szerkesztőség címe: 1053 Budapest, Ferenciek tere 6. 

Felelős kiadó: ELTE Egyetemi Könyvtár, Dr. Szögi László Főigazgató Főszerkesztő: Zsámboki Mónika 
Terjesztés interneten keresztül levelezőlistán és az EKSZ portálon www.konyvtar.elte.hu. 


