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EKSZ HÍRLEVÉL – 2014/3 

(2014. november 5.) 

E-VILÁG 

ProQuest SciTech – teszt 

2014. november 8-ig szabadon elérhető a ProQuest 
SciTech Collection, az adatbázis a természettudományi és a 
műszaki területeket érinti. 
Elérhető a ProQuest Illustrata: Natural Sciences, a tudományos 
kutatásokban és a szakirodalomban található, 
természettudományos adatokat tartalmazó táblázatok, ábrák, 
diagramok, grafikonok és egyéb illusztrációk adatbázisa. 
További információ: http://konyvtar.elte.hu/hu/node/3215. 

 � � � 

Ingyenes elérés a Taylor and Francis kiadó Kelet-közép európai cikkeihez 

2014. december 31-ig ingyenesen elérhető a Taylor 
and Francis kiadó számos folyóirataiban megjelent, 
Kelet-közép Európa vonatkozású cikk. 
Link a gyűjteményhez: 
http://explore.tandfonline.com/lmt/eastern-europe-
article-collection/. 

 � � � 

COMPASS – ingyenes, tudományos adatbázis az MTA-tól 

A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központban 
(MTA KIK) fejlesztették ki a COMPASS elektronikus adatbázis-
gyűjteményt. A COMPASS személyi alapú (ID), térítésmentes 
szolgáltatást nyújt a felhasználóknak. 
A minden tudományterületet magában foglaló COMPASS 
összegyűjti és rendszerezi a nyilvános könyvtárakban elektronikus 
formában elérhető tudományos adatbázisokat.  
Az adatbázis a következő linken érhető el: http://compass.mtak.hu/. 

 � � � 

EKSZ HÍREK 

Könyvtári Tanács által elfogadott szabályzatok 

A Könyvtári Tanács 2014. október 3-án tartott ülésén elfogadta az EKSZ Gyűjtőköri Szabályzatát, 
valamint a tagkönyvtárak közötti gyűjtőköri megosztást. A tagkönyvtárak ennek alapján elkészítették 
a saját szabályzatukat, ezek elfogadása még október folyamán megtörtént. 
A módosítások azért váltak sürgőssé, mert az EMMI 30/2014. (IV. 10.) számú rendelete megszabja, 
hogy a gyűjtőköri szabályzatoknak mit kell tartalmazniuk, valamint előírja, hogy az új, illetve módosított 
szabályzatokat december folyamán meg kell küldeni az EMMI részére. 
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Az EKSZ Gyűjtőköri Szabályzaton túl a Könyvtári Tanács elfogadta az EKSZ Szervezeti és 
Működési Szabályzat Használati Szabályzatának módosítását, valamint az Egyetemi Könyvtár és 
az Állam és Jogtudományi Kar Könyvárának új Szervezeti és Működési Szabályzatát is. 

 � � � 

Az Egyetemi Könyvtár és a BTK könyvtárainak közös pályázata 

A Közgyűjtemények Kollégiuma nyílt pályázati felhívása 2014 áprilisában jelent meg, melynek célja a 
külföldön található, s a magyar művelődés- és tudománytörténet szempontjából jelentős hagyatékok és 
gyűjtemények megszerzésének, hazaszállításának és közgyűjteményben történő elhelyezésének, illetve 
ilyen típusú projektek előkészítésének az Ithaka-program keretében megvalósuló támogatása. 
Az Egyetemi Könyvtár sikeres pályázata eredményeként Lázár Oszkár, Svédországban élő 
professzor könyvei az egyetem Bölcsészettudományi Karának könyvtáraiba kerülnek 2015 
folyamán. A gyűjtemény elsősorban a nyelvészet, az irodalomtörténet, a szépirodalom és a 
néprajztudomány területéről tartalmaz értékes, ritkaságnak számító kiadványokat. 

 � � � 

Könyvtártudomány elméletben és gyakorlatban 

A Tudományos és Műszaki Tájékoztatás (TMT) című könyvtár- és információtudományi 
szakfolyóirat (link: http://tmt.omikk.bme.hu) 2014. évi (61. évf.) 7-8. összevont lapszámában közölt 
tanulmányok vezérfonala a valós könyvtári (munkáltatói) igényekhez igazodó képzés modellje az 
Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karon, a számos partner közül kiemelve az 
Egyetemi Könyvtárral való – az utóbbi időben egyre szorosabb – közös munkát. 
Kiszl Péter tanulmánya az ELTE Egyetemi Könyvtára (EK), valamint a BTK Könyvtár- és 
Információtudományi Intézete (KITI) 2007-től felerősödött, modellértékű eredményeket hozó, 
komplex szakmai együttműködésének kulcselemeit tárja fel, melynek következményeként a felsőfokú 
könyvtárosképzés tartalma a valós munkaerő piaci igényekhez, illetve a foglalkoztatói elvárásokhoz 
igazítható és a központi könyvtár (továbbá a hálózat tagkönyvtárai) szűkös erőforrásai jelentősen 
kiegészíthetők. 
Boda Gáborné Köntös Nelli és Fodor János tanulmányai egy-egy szegmenst világítanak meg 
részletesen a konkrét – tudományosan is értékelhető – eredmények felmutatásával. 
További információk: http://konyvtar.elte.hu/hu/node/3187. 

 � � � 

2015. január 5-én nyit az Egyetemi Könyvtár 

Az Egyetemi Könyvtár az épület felújítási 
munkálatainak elhúzódása miatt 2015. január 5-én 
nyit ki. 
A kivitelező az elmúlt hetekben végezett a radiátorok 
és fűtéscsövek cseréjével, valamint az új kazánokat is 
üzembe helyezték, így el tudott indulni a fűtés. 
A raktárak és olvasótermek ablakainak felújítását, 
cseréjét várhatóan november végéig befejezik. 
Azokon a területeken, ahol már végeztek a munkálatokkal, elkezdődött a festés és a takarítás.  
Folyamatosan frissített információk a felújításról: 

• az EKSZ portálon: http://konyvtar.elte.hu/ 

• és az Egyetemi Könyvtár Facebook oldalán: https://www.facebook.com/ELTEkonyvtar. 

 � � � 
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Az ELDORADO szolgáltatásról 

Az ELektronikus Dokumentumküldés Országos Rendszere, Adatbázisa és DOkumentumtára 
(ELDORADO) egyik fontos célkitűzése a magyar kultúra értékeinek digitális formában való 
közzététele, a digitális tartalmak jogtiszta módon történő szolgáltatása. A sikeres megvalósítás 
érdekében az OSZK szoros együttműködést alakít ki az érintett könyvtárakkal, valamint az egyéb 
ágazati szereplőkkel (például kiadókkal, könyvterjesztőkkel, közös jogkezelőkkel, a szellemi tulajdon 
védelméért felelős kormányzati szervekkel). A pályázatban rögzített elvárásnak megfelelően a 
szolgáltatás 2014 végén indul. A projektben az ELTE is részt vesz. A szerződéskötésre várhatóan 
novemberben kerül sor. 

 � � � 

Magyar Könyvtárosok Egyesülete 46. Vándorgyűlése 

A MKE idei Vándorgyűlését július 17. és 19. között Sopronban rendezték meg, az előadások a 
program fő témájául megjelölt Intelligens szolgáltatás – A szolgáltatások intelligenciája témakörben hangoztak 
el. A Bibliográfiai Szekció az egyetemi könyvtári szolgáltatások, ezen belül a tudományos intézményi 
repozitóriumok bemutatására fókuszált. Az érdeklődők megismerhették a Corvinus Egyetem, a 
Debreceni Egyetem, az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Szent István Egyetem digitális 
archívumának felépítését, tartalmát, a fejlesztések főbb irányait. Az ELTE repozitóriumát az 
Egyetemi Könyvtár két munkatársa, Székelyné Török Tünde és Virág Gabriella mutatta be. 
Előadásuk címe: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Intézményi Tudástárának (EDIT) bemutatása - két konkrét 
állományrész feldolgozásának ismertetésével. 
Az előadás elérhető az EDIT-ben a következő linken: http://hdl.handle.net/10831/9631. 

 � � � 

Conference on Grey Literature and Repositories – Prága 

2014. október 22-én, 7. alkalommal került megrendezésre a 
„Conference on Grey Literature and Repositories”, Prágában 
az Országos Műszaki Könyvtárban (National Library of 
Technology = Národní Technická Knihovna or „NTK”). 
Virág Gabriella, az Egyetemi Könyvtár ELTE 
repozitóriumával (EDIT) foglalkozó munkatársa is részt vett 
a konferencián. 
A rendezvény központi témája volt a szürke irodalomhoz 
való hozzáférés biztosítása a digitális adattárakban. 
Az egyre növekvő résztvevők száma azt jelzi, hogy a 
rendezvény több mint egy szeminárium. A szemináriumot 
2008 óta minden évben megrendezik, nem pusztán azzal a céllal, hogy tájékoztatást nyújtson a szürke 
irodalomról a Cseh Köztársaságban, valamint külföldön, hanem igyekszik érinteni minden kapcsolódó 
témakört. 
A konferencián elhangzott előadások összefoglalója az alábbi linken érhető el: 
http://nrgl.techlib.cz/images/Schedule_abstracts_2014.pdf 

 � � � 

ALEPH továbbképzés – előzetes jelentkezés 

A tervek szerint 2015 januárjában ALEPH továbbképzést tartanak a rendszerkönyvtárosok az 
Egyetemi Könyvtári Szolgálat könyvtárosai részére az alábbi témakörökben és időtartamban: 

1. Katalogizálás 2,5 nap 
2. Tartalmi feltárás (kezdő szint) 3 óra 
3. Tartalmi feltárás (tárgyszó szabályzatok, alkalmazások, javítások) 3 óra 
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4. Folyóirat kezelés 3 óra 
5. Kölcsönzés 1,5 nap 
6. NPA 3 óra 
7. Katalogizálás modul szervizei 3 óra 
8. Kölcsönzés modul szervizei 3 óra 

A részvételi szándékot 2014. november 21-ig szíveskedjenek jelezni e-mailben az ikr@lib.elte.hu 
címen. Az emailben meg kell adni a jelentkező nevét, munkahelyét, valamint meg kell jelölni azokat a 
témaköröket, melyeken részt kívánnak venni. 

A Katalogizáló modul gyakorlati használatához könyvtáros végzettség, címleírói ismeret, illetve 
gyakorlat szükséges. 

A tanfolyam helyszínének kiválasztása a résztvevők számától függ, ezért erről csak a későbbiek 
folyamán lesz pontos tájékoztatás. 

 � � � 

 

EKSZ Hírlevél – Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtári Szolgálatának hírlevele 

2014/3. szám (2014. 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. 


