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E-VILÁG 

MSP folyóiratok – ingyenes kipróbálás 

Az ELTE számára a Mathematical Sciences Publishers ingyenes teszt 
időszakot biztosít szeptember 15-től november 15-ig az általuk 
gondozott matematikai szakfolyóiratok online elérésére. A cikkek 
szabadon letölthetők valamennyi, az ELTE IP tartományba tartozó 
számítógépről. 

A honlap címe, ahonnan az összes anyag elérhető: 
http://msp.org/publications/journals/ 

 � � � 

„A jövőben minden könyvtáros adattáros lesz?” – Elsevier webinar 

Az Elsevier webinar 2014. október 6-án, 17:00 órai kezdettel kerül megrendezésre. A webinaron az 
Interneten keresztül lehet részt venni, billentyűzet és hangszóró igénybevételével. A kétoldalú 
kommunikációhoz mikrofon is szükséges. A webinar angol nyelven zajlik majd. 
További tudnivalók, regisztrációs lehetőségek, témakörök elérhetőek az EISZ hivatalos honlapján: 
http://eisz.mtak.hu/elsevier-webinar/ és az EISZ Facebook-oldalán: 
https://www.facebook.com/eisz.mtakik 

 � � � 

EKSZ HÍREK 

EKSZ Könyvtáros Szakmai Nap Lágymányoson 

A már hagyományos, évnyitó EKSZ Könyvtáros Szakmai 
Nap idén szeptember 1-jén az ELTE lágymányosi kampuszán 
került megrendezésre az IK, TáTK és TTK könyvtárosainak 
közös szervezésében. 
A dékáni köszöntők után Dr. Makara Gábor „MTMT, Open 
Access, repozitórium”, majd Dr. Grad-Gyenge Anikó 
„Szerzői jogi kihívások a tudomány menedzselésében” 
előadásait hallgathatták meg a résztvevők. A szünetet 
követően Czinki-Vietorisz Gabriella számolt be az IKR 
munkabizottságok munkájáról, és megtudhattuk, hogy mi 
történt az egyetem könyvtáraiban az elmúlt egy évben. 
A délutáni programok keretében a szervezők bemutatták a lágymányosi könyvtárakat, és a kollégák 
olyan érdekes programokon vehettek részt, mint a planetáriumi előadás, látványos kémiai kísérletek, 
vagy a Sacra Mundi kiállítás megnyitója a Kémia gyűjteményben. 
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Felújítás az Egyetemi Könyvtárban 

Az Egyetemi Könyvtár 2014. június 16-a óta zárva 
van a fűtésrendszer korszerűsítése és a nyílászárók 
rekonstrukciója miatt. 
Az elmúlt hónapokban sok változás történt a 
könyvtár épületében: kiürítették a Nagyolvasót és 
az Olvasótermeket. A Gazdasági és Üzemeltetési 
Osztály, a folyóirat csoport, és a 
Közönségszolgálati Osztály egy része átköltözött a 
Szerb utcai épületben kapott irodákba. Július 1-je óta a Szerb utcai irodában lehet leadni a kölcsönzött 
könyveket. 
Július utolsó hetében elkezdődtek a látványosabb munkálatok az Egyetemi Könyvtárban. Először a régi 
kazánt távolították el a hőközpontból, majd egyes raktárrészek lefalazása után megkezdődött a 
radiátorok leszerelése és a fűtéscsövek levágása. 
Augusztus közepe óta az utcán járó-kelők is tapasztalhatják, hogy valami történik a könyvtárban: a 
földszinti katalógusterem és az első emeleten lévő olvasótermek ablakainak felújításába fogtak bele a 
munkások. 
Az elmúlt hetekben kollégáink sem tétlenkedtek. A napi munka mellett – új könyvek feldolgozása, 
folyóiratok érkeztetése, adatbázisok karban tartása, stb. – a házon belüli költözéseket is meg kellett 
oldanunk, hogy mind a felújítási, mind a könyvtári munkák haladjanak. 
Kollégáink aktuális telefonos elérhetőségéről a Kolibri levelező listán folyamatosa tájékoztatjuk az 
EKSZ munkatársait. 

 � � � 

MaNDA digitalizációs közfoglalkoztatási program az ELTE Egyetemi Könyvtárban 

A Magyar Nemzeti Digitális Archívum programján belül 2013. november 1-től digitális 
közfoglalkoztatási program indult, melyhez 2014 januárjában csatlakozott az ELTE Egyetemi Könyvtár 
is. A projekt első szakasza április 30-án lezárult, a második szakasza pedig július 1-jén kezdődött és 
november 30-ig tart. Jelenleg 8 diplomás közfoglalkoztatott vesz részt az Egyetemi Könyvtár kollégái 
által kidolgozott szakmai program megvalósításában, mely az alábbiakban foglalható össze: 

• Közreműködés a három jezsuita tudós (Hevenesi, Kaprinai, Pray) gyűjteményének 
feldolgozásában (110 000 képfájl ellenőrzése, szétszedése). 

• Kisnyomtatványok digitalizálása, a digitalizált kép összekapcsolása a bibliográfiai rekorddal 
(1925 darab kisnyomtatvány körülbelül 50 000 oldal). 

• Közreműködés az Egyetemi Könyvtár metszet-gyűjteményének (hozzávetőleg 8300 
bibliográfiai egység) feltárásában: bibliográfiai leírás elkészítése, a digitalizált kép 
összekapcsolása a rekorddal. 

• Körülbelül 1 millió katalóguscédula szkennelése (ETO és tárgyszó katalógus). 
• Az ELTE oktatók/kutatók publikációinak és ELTE kiadványok digitalizálása, a fájlok egységes 

elnevezése, átkonvertálásuk a megfelelő formátumba (közel 200 kötet egyetemi periodika). 
A program keretében elkezdődött a Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi és Finnugor 
Intézet évkönyveinek, folyóiratainak (pl. Névtani Értesítő) digitalizálása. Október elején kerül sor a 
Tanító- és Óvóképző Kar muzeális dokumentumainak archiválására, terveik szerint elsősorban a 
határon túli tanítóképzés szempontjából fontos kiadványokat (pl. a régi olvasókönyveket) digitalizálják.  
A digitalizált tartalmak az Egyetem közös könyvtári katalógusában visszakereshetők, a metaadatok és a 
fájlok folyamatosan kerülnek feltöltésre az ELTE repozitóriumába, valamint a MaNDA adatbázisába. A 
MaNDA az átvett digitális tartalmakat feltölti az EUROPEANA-ba is. 
A munka elvégzéséhez szükséges eszközöket részben a MaNDA biztosította, részben pedig az ELTE. 

 � � � 
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K21 HÍREK 

Fókuszban a könyvtárak stratégiája 

Az ELTE rektora az év elején felkérte dr. Borsodi Csaba és dr. Fábry György akkori rektorhelyetteseket 
az egyetem könyvtári stratégiájának megírására. Mivel a tavaly elvégzett önértékelés eredményei is arra 
mutatnak, hogy ez szükséges, a K21 tagjai elkezdték az EKSZ-szintű könyvtári stratégiához az elemzések 
elkészítését. 
A stratégiaalkotás részeként 2014. július 4-7-ig Balatonszéplak-alsón gyűlt össze 23 K21 tag az „Iránytű a 

kézbe” – stratégia és tervezés című képzésen. Az itt szerzett tudást felhasználva el lehetett végezni az előzetes 
elemzések összegzését, és elkészíteni az egyetemi vezetés elé leteendő stratégiai anyag vázlatát. 
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SZEMÉLYI HÍREK 

Egyetemi Könyvtár 

Eck Ágnes a Gazdasági és Üzemeltetési Osztály dolgozója Rektori Dicséretet kapott Mezei Barna 
rektortól az Eötvös Loránd Tudományegyetem javára és szolgálatában végzett magas színvonalú, 
elkötelezett munkájáért. 
Mezey Barna, az ELTE Rektora Szabó Pannát nevezte ki az ELTE MTMT intézményi 
adminisztrátorává 2014. augusztus 1-től, Áts József távozása után. Szeptember 15-e óta Mátyás 
Melinda is, aki a Semmelweis Egyetem Központi Könyvtárából érkezett az Egyetemi Könyvtárba, az 
MTMT-vel kapcsolatos feladatokat látja el  
A Gyűjteménykezelői Osztály folyóirat csoportját Szépvölgyi Katalin és Sutócki Kinga erősítik. 
Bibor Máté szeptember 1-től áthelyezéssel a Könyvtár- és Információtudományi Intézet 
munkatársa lett, tanársegédként oktató munkát folytat. 
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