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EKSZ HÍRLEVÉL – 2014/1 
(2014. április 30.) 

E-VILÁG 

Újra elérhető a MathSciNet adatbázis 
2014. április 22-től ELTE-s IP-címekről ismét elérhető a 
MathSciNet adatbázis! 
A MathSciNet online adatbázis a Mathematical Reviews® és 
a Current Mathematical Publications anyagát teszi 
hozzáférhetővé. A Mathematical Reviews® a matematikai 
tudományok legátfogóbb adatbázisa (az MRDB), amelyet jelenleg már elektronikus formában tartanak 
fenn.  
További információk: http://konyvtar.elte.hu/hu/node/3071. 

    

Elérhető a Taylor and Francis Kiadó több ezer folyóiratból álló gyűjteménye 
A Taylor and Francis Kiadó és az EISZ Titkárság közös megállapodásaként 
2014. április 11. és május 31. között elérhető a Taylor and Francis Kiadó 
humán-, társadalomtudományi és tudományos-műszaki e-folyóiratokból 
álló gyűjteménye az EISZ Nemzeti Program meghatározott intézményi köre 
számára. 
További információk: http://konyvtar.elte.hu/hu/node/3063. 

    

Springer eBook próbahozzáférés 
A Scientific Knowledge Services, a Springer és az EISZ Titkárság közös 
megállapodásaként 2014. április 2. és május 31. között elérhető a Springer 
több tízezer elektronikus könyvéből álló gyűjteménye az EISZ NP intézményi 
köre számára. 
A próbahozzáférés ideje alatt a könyvek korlátlanul elérhetők az ELTE teljes IP-
hálózatán! 
További információk: http://konyvtar.elte.hu/hu/node/3055. 

    

Elérhető Open Access tartalmak az Asian Online 
Journals-nél 

Az Asian Online Journals számos tudományterülethez 
kapcsolódó folyóiratát tette szabadon hozzáférhetővé. 
További információk: http://konyvtar.elte.hu/hu/node/3001. 

    



EKSZ Hírlevél – 2014/1 2014. április 30. 2 

Soá archívum az ELTE-n 
A holokauszt, illetve a ruandai népirtás túlélőivel, valamint 
embermentőkkel és felszabadítókkal készített 
videóinterjúkból tekinthető meg közel 52 000 az USC Soá 
Alapítvány jóvoltából minden ELTE-polgár számára a 
http://vha.usc.edu oldalon. Az archívum regisztráció után és 
Internet Explorer böngésző használatával érhető el. 

A második világháború során faji, vallási, politikai, szexuális, 
egészségi és más okokból üldözöttekkel, fogságba vetettekkel 
készült videók mellett a koncentrációs táborokat felszabadító katonákkal, szemtanúkkal és az 
embertelenségben Emberként segítőkkel felvett interjúk alkotják döntően a vizuális történelmi 
archívumot, s kisebb számban az 1994-es ruandai mészárlás túlélőinek beszámolói. 

Az Archívum összesen 1 200 000 nevet, 700 000 képet, 60 000 kulcsszót és 105 000 órányi 
rögzített vallomást tartalmaz – így egyike a világ legnagyobb digitális videóarchívumainak. 
Helynevekre, eseményekre vagy személyekre keresve a 34 nyelvű videótalálatokban az említésnek a 
felvételen belüli pontos helyét kapjuk. 
További információk: http://konyvtar.elte.hu/hu/node/2984. 

    

EKSZ HÍREK 

Adatbázis karbantartás a hosszú hétvégén 
2014. május 1-4. között adatbázis karbantartást végzünk, ezért a csütörtöki nap folyamán nem 
lesz elérhető az ALEPH rendszer és a webOPAC szolgáltatás (kb. 6-8 órán keresztül). A 
karbantartást követően, május 5-től viszont az ETO alapján is lehet majd keresni a rendszerben. 
Az ETO-jelzeteket az Egyetemi Könyvtár régóta alkalmazza, mert úgy tekinti azt, hogy a tárgyszó 
mellett fontos, a tárgyszavazáshoz képest más felépítésű és rendszerű lehetőségeivel teljessé teszi a 
tartalmi feltárást. Sajnos az elektronikus adatbázisok sok esetben nem támogatják az ETO-kereséseket. 
Így volt ez eddig az Aleph esetében is. Ezért nagy eredmény, hogy május 5-től, az indexelés után az 
ETO-keresések használhatóak lesznek, ráadásul ismerve más elektronikus katalógusok lehetőségeit ezen 
a téren, viszonylag pontos találatokkal. 

    

EKSZ könyvtárak 2013. évi statisztikái 
Az EKSZ 34 kijelölt könyvtárának minden év elején adatokat kell 
szolgáltatnia az Országos Könyvtári Statisztikához. A statisztikai 
adatszolgáltatás határideje idén március 1-je volt, ezt követően lehetett 
elkezdeni a könyvtárak adatainak összesítését, melyek tematikus 
táblázatokba rendezve bárki számára hozzáférhetők. A táblázatokon belül 
elkülönülnek egymástól az egyes karok önálló könyvtárainak, a karoktól 
független könyvtáraknak, valamint az Egyetemi Könyvtárnak az adatai. 
A statisztikák megtekinthetők a következő linken: http://konyvtar.elte.hu/hu/node/338. 

    

Minősítést kapott az EDIT repozitórium 
Az ELTE Digitális Intézményi Tudástár (EDIT) az egyetemünkön működő dokumentumszerver, 
amely elektronikus anyagok archiválására és hozzáférhetővé tételére szolgál. A repozitórium 
létrehozásának céljai között szerepel a kutatási eredmények nyilvánosságának növelése, az intézmény 
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tudományos publikációinak nyilvántartása és archiválása, az Egyetem együttes tudásvagyonának 
reprezentálása, az oktatás támogatása és a 33/2007. Kormányrendelet értelmében a PhD-dolgozatok 
közzététele. Az EDIT a dokumentumok bibliográfiai adatain túl azok teljes szövegét is kereshetővé és 
hozzáférhetővé teszi. 
Ahhoz, hogy az üzemeltetők és a felhasználók megbizonyosodhassanak arról, hogy a repozitórium 
szolgáltatásai megfelelő színvonalúak, többlépcsős minősítési rendszert dolgozott ki az MTMT 
Repozitórium Minősítő Bizottsága. Azok a tudástárak, amelyek megfelelnek az előírt feltételeknek, 
minősített repozitórium címet kapnak. Az EDIT 2014. március 12-én megkapta ezt a minősítést. 

    

Állományátszervezés az Egyetemi Könyvtárban 
Az Egyetemi Könyvtár nagyszabású szolgáltatásbővítésbe 
kezdett, melynek olvasóink igényeivel összhangban legfontosabb 
eleme a szabadpolcos kölcsönözhető állományrész és böngészde 
kialakítása. Az olvasótermek állományának átrendezése komoly 
előkészítést igényel, ezért a könyvtár leggyakrabban 
kölcsönzött és új könyveinek jelentős része előreláthatóan 
2014 őszéig nem lesz hozzáférhető. Az érintett könyvek 
példányadatainál az OPAC-ban „Jelzetelés alatt” 
példánystátusz jelenik meg.  
Az állományrész kialakítása során mintegy 10 000 kötet kerül leválogatásra és átjelzetelésre. Ez a 
nagyarányú állománymozgatás a munkatársakra jelentős többletfeladatot ró: a leválogatásban 4 raktáros, 
a szakjelzetek megállapításában 3 szakozó könyvtáros, a példányadatok módosításában 8 könyvtáros, 
más egyéb kapcsolódó feladatok ellátásban (gyűjtemények létrehozása, beállítások, irányítás, technikai 
feladatok) további 4 kolléga vesz részt. 
Az átjelzetelés folyamán a könyvek a jelenlegi numerus kurrens jelzet helyett ETO és Cutter jelzetet 
kapnak. A kialakításra kerülő szabadpolcos böngészdében már az új jelzet alapján kereshetik a 
könyveket az olvasók. 
Az átjelzetelés állományáthelyezéssel is jár. A szabadpolcos böngészdét a jelenleg olvasóteremként 
funkcionáló termekben alakítjuk ki, olvasóteremként pedig a Díszterem várja majd a látogatókat, ahol a 
polcokat frissített, helyben használható állománnyal töltjük fel.  
Biztosak vagyunk benne, hogy ősztől az Egyetemi Könyvtárban könnyebben, gyorsabban, 
kényelmesebben lehet majd könyvet kölcsönözni, vagy egyszerűen csak olvasni, böngészni. 

    

„Hagyományok és kihívások III.” – letölthető prezentációk 
A 2014. március 5-én megrendezett „Hagyományok és kihívások III.” című szakmai napon elhangzott 
előadások prezentációinak egy része már elérhető az EDIT-ben. 
A letöltéshez vezető linkek a következő oldalon találhatók: http://konyvtar.elte.hu/hu/k21/esemenyek. 

    

A Márai-program megvalósulása az ELTE EKSZ tagkönyvtárai körében 
Az Egyetemi Könyvtár 2011 és 2013 között 2.404.276 Ft értékben 807 
db könyvet adott át az Egyetemi Könyvtári Szolgálat könyvtárainak a 
Márai-program keretében. 
A Nemzeti Kulturális Alap a Nemzeti Erőforrás Minisztérium 
miniszterének döntése alapján 2011-ben indította el a Márai-programot. 
Megvalósításának anyagi alapját az NKA finanszírozásának átalakításával 
teremtették meg. 
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Az Egyetemi Könyvtár a nyilvános könyvtárak jegyzékén szereplő egyetemi könyvtárként szerepelt a 
meghívott intézmények listáján. A rendelkezésre bocsátott keretet mindhárom alkalommal megosztotta 
az ELTE könyvtáraival. A rendelések szabályos intézéséért, a szükséges adminisztrációs teendők 
lebonyolításáért az intézmény könyvtárosai felelnek: koordinálják a rendelést, összesítik az EKSZ 
tagkönyvtárainak igényeit, ellenőrzik a beérkezett kiadványokat, bibliográfiai leírást készítenek 
valamennyi műről az egyetem elektronikus katalógusában, valamint gondoskodnak arról, hogy a rendelt 
könyvek eljussanak az igénylő könyvtárakba. 

    

„Digital Library 2014” konferencia 
2014. március 31 – április 3. között immár 15. alkalommal került 
megrendezésre a „Digital Library” konferencia Jasnán, az 
Alacsony-Tátrában. A rendezvénynek, mint minden évben, most is a 
Ski & Wellness Residence Hotel Družba (Jasná, Szlovákia) adott 
otthont. A különleges környezetben megrendezett konferenciára a 
világ minden tájáról érkeztek szakemberek. Idén Virág Gabriella, az 
Egyetemi Könyvtár munkatársa képviselhette ezen a fontos 
fórumon az ELTE könyvtárait, melynek témája a digitális 
tartalmak megőrzése és hozzáférhetősége volt. 
A résztvevők a Szlovák Kémiai Könyvtár (Pozsony), a Wrocław Műszaki Egyetem Tudományos és 
Műszaki Tájékoztatási Központja (Lengyelország) és a Žilinai Egyetem (Szlovákia) szervezésében 
színvonalas előadásokat hallhattak a legjobb digitalizálási gyakorlatokról, a repozitóriumokról és a nyílt 
hozzáférésről, valamint a digitális tartalmak bemutatásáról és szolgáltatásáról. 
A konferencia célja tájékoztatni a könyvtárak, múzeumok, galériák, levéltárak szakembereit a modern 
digitalizálásról, valamint a kapott digitális adatok megőrzésének és hozzáférhetőségének legújabb 
trendjeiről. Ezen felül bemutatatták a sikeresen megvalósított európai projekteket, valamint a sikerhez 
vezető utat. 
Az előadók között szerepeltek többek között az Europeana, a Bajor Állami Könyvtár, a Bodleian 
Könyvtár Oxford, a Vatikáni Könyvtár és a British Library munkatársai. Hazánkat az Arcanum 
Adatbázis Kft. képviselte, nagy sikert aratott előadásában a „MAPIRE – a Habsburg Birodalom 
történelmi térképei”-t mutatva be. 

    

Digitális közmunkások az Egyetemi Könyvtárban 
A Magyar Nemzeti Digitális Archívum (MANDA) szervezésében 2013. november 1-jétől digitális 
közfoglalkoztatási program indult, melyhez csatlakozott az ELTE Egyetemi Könyvtár is. A könyvtár 
szakmai programja az alábbiakban foglalható össze: 

I. Kisnyomtatványok digitalizálása, a digitalizált kép összekapcsolása a bibliográfiai rekorddal. 
II. Az Egyetemi Könyvtár metszetgyűjteményének teljes feltárása, a digitalizált kép 

összekapcsolása a bibliográfiai rekorddal.  
III. Közreműködés a három jezsuita tudós (Hevenesi, Kaprinai, Pray) gyűjteményének 

feldolgozásában. 
IV. Az ELTE oktatók/kutatók publikációinak digitalizálása. 

A felsoroltak közül az első három az Egyetemi Könyvtár egy-egy, különösen értékes gyűjteményének 
digitalizálását jelenti, amellyel méltóképpen járul hozzá az Egyetem a birtokában lévő nemzeti kulturális 
örökség széles körben való kutathatóvá tételéhez. A negyedik témakör kiemelten fontos az egész 
Egyetem tudományos eredményeinek prezentálása területén. A fenti program megvalósulása – melyben 
összesen 15 diplomás, illetve szakképzett közmunkás vesz részt – jelentősen gyorsítja az amúgy is 
szükséges munkák elvégzését, és hozzájárul az állományvédelmi kötelezettség teljesítéséhez is. A projekt 
lezárásának időpontja április 30. 
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K21 HÍREK 

2014-ben is folytatja munkáját a K21 
2014. április 9-én tartották idei első beszámoló napjukat a K21 tagjai. Az esemény témája a 2013-ban 
végzett önértékelés értékelése volt. Az eredmények alapján minden könyvtárnál történt javulás az elmúlt 
években. Az önértékelés tapasztalataiból kiindulva a könyvtárvezetők össze tudják állítani a könyvtárak 
intézkedési terveit, illetve EKSZ-szinten is meg lehet határozni a fejlesztendő területeket. 
Rektor úr az év elején felkérte dr. Borsodi Csaba és dr. Fábry György rektorhelyetteseket az egyetem 
könyvtári stratégiájának megírására. Mivel az önértékelés eredményei is arra mutatnak, hogy ez szükséges, 
a K21 2014. április 23-i ülésén megkezdte az EKSZ-szintű könyvtári stratégiához a mikrokörnyezeti 
elemzések elkészítését. 

    

PROGRAMOK – ESEMÉNYEK 
Egyetemi Könyvtárért Alapítvány – eredmények és tervek 

2014. március 21-én ülést tartott az Egyetemi Könyvtárért Alapítvány (EKA) tavalyi év folyamán 
megújult kuratóriuma. Az alapító döntése szerint a kuratórium elnöke Kiszl Péter, az ELTE BTK 
Könyvtár- és Információtudományi Intézetének igazgatója lett, további tagjai Ráday Mihály (Kossuth-
díjas televíziós operatőr, szerkesztő és rendező, városvédő); Szalay Krisztián (ELTE GMF Kontrolling 
Önálló Osztály vezetője); Szögi László (Egyetemi Könyvtár nyugalmazott főigazgatója); Wohlmuth 
István (önkormányzati képviselő, Belváros-Lipótváros Önkormányzata Kulturális, Emberi jogi és 
Nemzetiségi Bizottság elnöke). 
Az eseményen Kiszl Péter kuratóriumi elnök beszámolt az alapítványi iratok és vagyon átadásáról-
átvételéről, majd a megjelentek jóváhagyták a 2013. évi szakmai és pénzügyi beszámolót. Kiszl Péter 
kifejtette, hogy az EKA segítségével több rendezvény (pl. Kulturális Örökség Napja, Múzeumok 
Éjszakája, Lábass beszélgetéssorozat) valósult meg az Egyetemi Könyvtárban (EK), továbbá az EKA 
támogatásának köszönhetően számos számítástechnikai eszközzel (pl. laptopok, kiegészítők) 
gyarapodott a könyvtár, illetve sikerült finanszírozni a Díszterem (Nagyolvasó) korszerű hangosításának 
kiépítését, sőt, a szakmai eseményeket megörökítő videokamera megvásárlását is. Az EKA 2013-ban is 
támogatta az Egyetemi Könyvtár Évkönyvének megjelenését, továbbá kiadta az EK kincseit bemutató 
reprezentatív falinaptárt. 
Az EKA bevételi forrásai jellemzően nyertes pályázatok (Nemzeti Együttműködési Alap, Belváros-
Lipótváros Önkormányzata), valamint a személyi jövedelemadó 1%-a. Az EKA – tevékenységének 
hatékonyabbá tétele érdekében – intenzív együttműködést folytat az ELTE BTK Könyvtár- és 
Információtudományi Intézetével, így 2014 márciusától – hallgatók bevonásával – önálló standot 
helyeztek el az EK aulájában. A hallgatók gyakorlat keretében és önkéntes munkával is támogatják a 
Könyvtár szakmai céljainak megvalósítását. 
Az EKA 2014. évi terveinek bevezetéseképpen Kálóczi Katalin, az EK megbízott főigazgatója adott 
rövid tájékoztatást az intézmény jelenlegi helyzetéről és a közeljövő feladatairól. Az ülésen – Kiszl Péter 
meghívására – megjelentek az EKA munkáját segítő, EK-ban dolgozó önkéntesek (Acsai János, 
Galambosné Palcsó Györgyi és Varga Klára) is, akiknek a kuratórium köszönetet mondott önzetlen 
munkájukért. 
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