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EKSZ HÍRLEVÉL – 2013/3 
(2013. november 5.) 

E-VILÁG 

Ingyenes WIFI beiratkozott olvasóknak az Egyetemi Könyvtárban 
2013 októberétől az Egyetemi Könyvtárba beiratkozott olvasók ingyenesen 
használhatják a vezeték nélküli internetet WIFI kapcsolatra képes eszközeikkel 
(notebook, tablet, okostelefon stb.). A használathoz szükséges, adott hónapban 
érvényes jelszót a könyvtárosoktól lehet megtudni. Az ELTE-által előfizetett 
adatbázisok továbbra is az egyetemi hálózatról érhetők el. Az épületen belüli 
WIFI-pontok: Aula, Nagyolvasó, Olvasóterem, udvar. 

    

Szabadon hozzáférhető e-book-ok 
Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. TÁMOP-4.2.5-
09/1-2010-0002 projektje keretében IP-címtől és intézménytől 
függetlenül (azaz akár otthonról is) elérhetővé tette a „Tinta e-Book 
könyvtár/lexikontár” csomagját, melyet a Digitális Tankönyvtár 
oldaláról ingyenesen érhetnek el az érdeklődők. 
További részletek: http://konyvtar.elte.hu/hu/node/2831. 

    

Cambridge University Press próbahozzáférés 
A Cambridge University Press próbahozzáférést hirdet az EISZ Nemzeti Programban résztvevő 
felsőoktatási intézmények részére a folyóirat- és e-könyv adatbázisaihoz. 
A próba időtartama 2013. október 28-tól november 30-ig tart, ez idő alatt a folyóiratok és a 
könyvek minden korlátozás nélkül hozzáférhetők. 
A folyóiratok az alábbi címen érhetők el: http://journals.cambridge.org. 
Az e-könyvek pedig a következő címen: http://ebooks.cambridge.org. 
Az alábbi linkről használati útmutatókat és egyéb hasznos tartalmakat tölthetnek le az érdeklődők: 
http://eisz.mtak.hu/CUP_online. 

    

EKSZ HÍREK 

Átfogó szeptemberi MTMT oktatások 
Az MTMT megismerésében az ELTE-s oktatókat idén szeptemberben intenzív tanfolyamok segítették, 
melynek keretein belül az Egyetemi Könyvtár munkatársai, Áts József és Szabó Panna 6 helyszínen 23 
képzést tartottak. A két részből – A-modul: feltöltési ismeretek, B-modul: idézettség keresése és 
feltöltése –, és a doktori.hu-ra átemelésből álló tanfolyamokon az összes kart érintve összesen csaknem 
kétszázan vettek részt. 
A tananyag hozzáférhető az alábbi linken: http://konyvtar.elte.hu/hu/node/2867. 
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10 éves az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar 
Idén 10 éves az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kara, melynek 
tiszteletére október 7–8-án zajlott le a jubileumi 
ünnepségsorozat. Az ünnepi programban a Kari Könyvtár is 
tevékenyen részt vállalt: a könyvtárosok kiállítást készítettek a kar 
oktatóinak publikációiból, és az egyes könyvbemutatók 
könyvállományát is ők biztosították. 
Október 8-án került sor 3 neveléstudós könyvgyűjteményének 
adományozására: Maróti Andor, Kovalcsik József és Trencsényi 
László tanár urak a Kari Könyvtárnak ajándékozták neveléstörténeti relikviáikat. Különösen kiemelkedő 
Trencsényi László gyűjteménye, amely a Zöld Vadon elnevezést viseli, utalva ezzel József Attila híres 
soraira és a tovatűnő ifjúságra. A könyvgyűjtemény mellett az ugyanezen címet viselő – általa készített – 
festményt is a könyvtárnak ajándékozta, amelyet az olvasóteremben, a különgyűjteményi rész melletti 
falon helyeztek el. 

    

Főegyházmegyei ajándék az Egyetemi Könyvtárnak 
Az Egyetemi Könyvtár állománya klasszikus gyűjtőköréhez tartozó, 
magyar egyházi, hitéleti vonatkozású, az Esztergom-Budapesti 
Főegyházmegyétől érkezett kiadványokkal gyarapodott. Az ajándékozás 
Beke Margit levéltáros, történész szíves közreműködésével valósult meg. 
További részletek: http://konyvtar.elte.hu/hu/node/2879. 

    

Az Egyetemi Könyvtár kölcsönzései más intézmények kiállításaira 
Az Egyetemi Könyvtár gyűjteményének értékesebb darabjaiból határon innen és túlról is sok más 
intézmény kölcsönöz, hogy a kiállításaikat gazdagíthassák. Jelenleg az alábbi helyeken vannak Egyetemi 
Könyvtári dokumentumok: 

Nádasdy Ferenc Múzeum, Sárvár 
„A hagyaték: A Nádasdy-család mecénási tevékenységének eredményei” címmel 2013. október 12. –
2014. január 31. között megtekinthető kiállításra az alábbi köteteket adtuk át: 

• Heltai Gáspár. A Jesus Christusnac Wy Testamentoma …, Kolozsvár, 1562. (RMK I 6) 
• Szikszai Fabricius Basilius. Nomenclatvra …, Sárvár, 1602. (RMK I 45) 
• Sennyei István. Keserves Dichérete az Néhai Méltoságos Groff Esterhas Anna Julia Aszonnak …, 

Bécs, 1669. (RMK I 242) 
• Biblia Sacra optima … , Lugduni [Lyon], 1558. (Ant 7397) 

Néprajzi Múzeum Könyvtára, Budapest 
Az „Emlék Sasvárról - Pieták síkban és térben” címmel 2013. szeptember 21. – 2014. február 24. között 
megtekinthető kiállításra az alábbi kötetet adtuk át: 

• Az ünnepi isteni szolgálatnak minden részeihez alkalmazott szent énekek (Hd2765/1. kötet) 

San Marco Múzeum (Museo di San Marco), Firenze, Olaszország 
Az ELTE Egyetemi Könyvtár csatlakozott az olaszországi magyar kultúra évéhez kapcsolódó Mátyás 
királlyal foglalkozó kiállításhoz („Mattia Corvino e Firenze”, 2013. október 6. – 2014. január 6.), amit a 
firenzei San Marco Múzeum szervez a Budapesti Történeti Múzeum bevonásával, aki a magyarországi 
résztvevőket fogja egybe. A kölcsönadott kötet: 

• Janus Pannonius görög nyelvű evangéliumos könyve, Tetraevangelion (Cod. Graec. 1) 
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NKA pályázat révén a közös katalógusba került az Egyetemi Könyvtár 
metszetállományának nagy része 

Az elmúlt hónapok munkájának eredményeként elérhetővé vált az Aleph-ben az Egyetemi 
Könyvtár kb. 8.000 tételből álló egylapos metszetállományának közel 6.000 darabja. A gyűjtemény 
tematikája és keletkezési időpontja is eltérő. Az állomány jelentős része portré (történelmi személyek, 
írók, filozófusok, művészek ábrázolásai), kisebb része térkép, tájkép, épületábrázolás, különféle 
illusztráció. Zömében a XVIII., XIX. századból származnak, de található közöttük jóval korábbi, 
például XV. századi rézmetszet is. A metszetek feldolgozására a könyvtár a Nemzeti Kulturális Alaptól 
nyert 1.500.000 Ft támogatást. 
A teljes állomány feldolgozását is tervezzük, a hátralévő rész azonban lassúbb ütemben lesz feltárva.  
A digitalizált képek elérhetők az IKR-ben, az EDIT-ben és a MOKKA-ban, MOKKA-R-ben is. 
A feldolgozott metszetek elérhetősége: 
 ELTE Egyetemi Könyvtári Szolgálat OPAC: http://opac.elte.hu/F/?func=find-b&request= 
 ELTE Egyetemi Repozitórium: https://edit.elte.hu/jspui/handle/10831/341 (a listázás valamely 

rendezési opcióra kattintva lehetséges) 
 MOKKA: http://www.mokka.hu/web/guest/results 
 MOKKA-R: http://www.eruditio.hu/mokka-r/ 

    

K21 HÍREK 

Végéhez közelít az EKSZ könyvtárak önértékelése 
2013-ban az önértékelést kilenc önértékelő csoport: az ELTE nyolc karának könyvtárai és az 
Egyetemi Könyvtár végzi el. A könyvtárak többsége október elejéig befejezte az értékelő lapok kitöltését. 
A következő nagy feladat az önértékelés eredményeinek összesítése, és ezek alapján a könyvtárak 
intézkedési terveinek, majd az EKSZ munkatervének összeállítása lesz.  
A 2010-es önértékelésben feltárt igényekkel összhangban jelenleg több könyvtárvezető vezetői képzésen 
vesz részt.  

    

SZEMÉLYI HÍREK 
Nyugdíjba vonult dr. Szögi László, az Egyetemi Könyvtár 
főigazgatója 

Dr. Szögi László főigazgató nyugdíjba vonult, az EKSZ kollégái 2013. szeptember 
16-án búcsúztatták el. Dr. Szögi László 18 éven át volt az Egyetemi Könyvtár 
főigazgatója. 
A vele készült interjú az ELTE honlapján olvasható. 

    

Jávor Zoltánné Ilcsi kitüntetése 
Az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Kari Könyvtárának vezetője, Jávor 
Zoltánné Ilcsi idén októberben megkezdte nyugdíjas éveit. A Kari Jubileumi 
Ünnepség alkalmából október elején igen nívós kitüntetésben részesült: dr. Oláh 
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Attila dékán úrtól átvehette a Pro Facultate-díjat. Pro Facultate-díj adományozható annak a kari 
állományban legalább 5 éve dolgozó közalkalmazottnak, aki a Karért kiemelkedő, áldozatos munkát 
végzett. 
Ilcsinek ezúton is gratulálunk! Köszönjük a rengeteg fáradozást, amint a Könyvtárért és a könyvtáros 
kollégákért tett! 

    

Emőkey István, a Történeti Intézet Szekfű Gyula Könyvtárának vezetője is megkezdte 
nyugdíjas éveit 

A Történeti Intézet Szekfű Gyula Könyvtárának vezetője, Emőkey István 2013. szeptember végén 
nyugdíjba vonult. Helyére még nem neveztek ki új kollégát, ezért jelenleg hivatalosan dr. Borsodi Csaba, 
az intézet igazgatója a könyvtár vezetője. 
Emőkey István 1976. január 1-jétől dolgozott a könyvtárban, ahol 1990. január 1-jétől töltötte be a 
könyvtárvezetői pozíciót. 

    

A közelmúltban nyugdíjba vonult kollégáinknak az EKSZ minden könyvtárosa nevében 
boldogságban, egészségben gazdag, tevékeny nyugdíjas éveket kívánunk! 

    

Pávó Gyuláné kitüntetése 
Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar könyvtárosa, Pávó Gyuláné munkája elismeréseként megkapta a 
Pro Universitate Emlékérem bronz fokozatát, melyet 2013. szeptember 6-án, az egyetemi évnyitón 
vehetett át. 

    

Személyi változások az Egyetemi Könyvtári Szolgálat könyvtáraiban 
Az elmúlt hónapokban több kolléga is elhagyta az Egyetemi Könyvtárt. Nyugdíjba vonult Hoffmann 
Erika, aki korábban a Közönségszolgálati Osztályon, majd az Informatikai és Fejlesztési Osztályon 
dolgozott. Kilépett Hajdú Zsoltné Irénke a Gazdasági és Üzemeltetési Osztályról, valamint Sándor Judit 
a Gyűjteménykezelői Osztályról. Sándor Judit vezető rendszerkönyvtárosi feladatait Czinki-Vietorisz 
Gabriella és Székelyné Török Tünde vette át. 
A Társadalomtudományi Kar tavasszal kiírt könyvtárvezetői pályázatának eredményeként Kakasyné 
Endrei Magdolna maradt a könyvtár vezetője. Távozott Cserenkó Gábor, ám helyette a könyvtár 
munkatársainak sorába lépett Budavári Éva, aki korábban az Egyetemi Könyvtárban dolgozott 
feldolgozó könyvtárosként.  
A Tanító- és Óvóképző Kar Könyvtárában két új kolléga kezdte meg a munkát: Korica Ágnes és 
Kupás Eszter. 
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PROGRAMOK – ESEMÉNYEK 
„Varázslók pálcája” az Egyetemi Könyvtárban 

2013/2014-es tanévben is folytatódik a 2011 tavaszán megkezdett „Varázslók pálcája” 
beszélgetéssorozat, melyet Lábass Endre, az Egyetemi Könyvtárral évtizedek óta szoros kapcsolatban 
álló festőművész-író folytat művész és tudós barátaival. 
A beszélgetéssorozat nem a hagyományosan megszokott író-olvasó találkozók forgatókönyve szerint 
zajlik, egyediségét a kérdező és vendégei közötti bensőséges kapcsolat adja, elmosva a „kérdező-
kérdezett” viszony szokásos határait. Az így megszülető beszélgetések nem csupán megismertetnek az 
adott vendég munkásságával, művészi vagy tudományos hitvallásával, hanem önmagukban is egyfajta 
kulturális, művészeti élménnyel ajándékozzák meg a hallgatóságot. 
Időpont: Az egyes alkalmak időpontjai megtalálhatók az EKSZ portálon. 
Helyszín: ELTE Egyetemi Könyvtár, Nagyolvasó. 

    

Csillagászat-történeti tudásvagyon az ELTE Egyetemi Könyvtárban 
Az ELTE Egyetemi Könyvtár felbecsülhetetlen értékű, csillagászati 
témájú, 1800 előtti, szinte teljes mértékben érintetlen állományának 
jelentős része szoros kapcsolatban áll a magyarországi 
természettudományok kezdeteivel. 
A kiállítás első részében a könyvtár állományában őrzött európai 
csillagászat-történeti tudásvagyon XVII. század közepéig megjelent 
dokumentumaiból látható szerény válogatás. A második rész a 
magyarországi csillagászat történetére kívánja ráirányítani a figyelmet. 
Ebben a magyar és magyar vonatkozású csillagászat-történeti 
tudásvagyon című részben a szorosabban vagy áttételesen a nagyszombati jezsuita egyetemhez 
kapcsolódó tudósok életműve és teljesítménye áll a középpontban. 
A kiállítás megtekinthető: 2013. október 29. és 2014. március 28. között a könyvtár nyitvatartási 
idejében. 
További információk: http://konyvtar.elte.hu/hu/node/2891. 

    

Író-olvasó találkozó a TÓK Könyvtárában 
Csíkvári Gábornak, a Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék vezetőjének Szövedékek címmel megjelent 
első regénye. A könyvről Csokonai-Illés Sándor beszélget a szerzővel 2013. november 13-án 15 órakor 
az ELTE Tanító- és Óvóképző Kar Könyvtárában. 

    

 

 

EKSZ Hírlevél – Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtári Szolgálatának hírlevele 
2013/3. szám (2013. november 5.) Szerkesztőség címe: 1053 Budapest, Ferenciek tere 6. 

Felelős kiadó: ELTE Egyetemi Könyvtár, Kálóczi Katalin megbízott főigazgató Főszerkesztő: Zsámboki 
Mónika 

Terjesztés interneten keresztül levelezőlistán és az EKSZ portálon: www.konyvtar.elte.hu. 


