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E-VILÁG 

EBSCO angol nyelvű Webinár 
 

Az EBSCO adatbázis szolgáltató különböző szintű, angol nyelvű  előadásra hívja 
felhasználóit! 

Az előadásokról részletes információ itt található: 
http://konyvtar.elte.hu/hu/node/3355 

   

Az ELTE 2015. évi EISZ rendelései 

2015. évre az ELTE a következő adatbázisok előfizetését jelezte az EISZ Titkárságnak: ACM Digital 
Library, Akadémiai Kiadó Folyóiratcsomagja, Akadémiai Kiadó Szótárai, EBSCOhost, JSTOR AS I., II., III., 
IV., VI. csomagok, MathSciNet, Science Direct, Science Magazine,  SpringerLink, Web of Science. 

Az adatbázisok többnyire a szerződés megkötésekor lesznek hozzáférhetőek, kivétel pl. az EBSCO, és a 
JSTOR, amelyek esetében az elérés folyamatos. 

   

Tankönyvtár 
 
Az Educatio Nonprofit Kft. a TÁMOP 4.2.5.B-11/1-2011-0001 projekt keretén belül 2011-2014 között a 
következő adatbázisokat tette hozzáférhetővé: 

    == World Biographical Information System (WBIS) – több mint 6 millió életrajz. 
http://www.eisz.hu/hu/licenszek/osszes/WBIS/licensz.html 
    == Arcanum digitális Tudománytár i., II. – 84 folyóirat, 3,2 millió oldal. 
http://www.tankonyvtar.hu/hu/bongeszes/folyoiratok/arcanum és 
http://www.tankonyvtar.hu/hu/bongeszes/folyoiratok/arcanum2 
    == SciVerse e-book könyvtár – 1192 e-book.  
http://www.eisz.hu/hu/hirek/eisz/cikkek/elerheto-a-sciverse-e-book-csomag/cikk.html 
    == Tinta e-book könyvtár, lexikontár – 46 könyv, lexikon, enciklopédia. 
http://www.tankonyvtar.hu/hu/bongeszes/konyvek/tinta 
    == Elsevier BackFiles Collection I., II. – 9 millió cikk 1995-ig és 1200 e-könyv. 
http://www.eisz.hu/hu/hirek/eisz/cikkek/elsevier-backfiles-on-sciencedirect-folyoirat-archivum/cikk.html 
    == Bolona-konform tananyagok – 241 felsőoktatási tankönyv. 
http://www.tankonyvtar.hu/hu/bongeszes/konyvek 
    == SciVal Expert – 3000 kutatói profil és publikációik. 
 http://www.experts.scival.com/hungary 
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EndNote 
 
Az EndNote bibliográfia-kezelő szoftver előfizetése 2014-ben lejárt, forráshiány miatt 2015-ben nem 
érthető el, csak a Web of Science-hez tartozó EndNoteWeb verzió. 

   

Magyarország első egyetemi közösségi fotóarchívuma készül az ELTE,  az Egyetemi 
Könyvtár és a Fortepan együttműködésében 
 
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem – a Fortepan archív fotógyűjteménnyel együttműködve – egyedülálló 
kezdeményezést indít: 1900 és 1990 közötti fényképeket keresnek, amelyek az ország első egyetemének 
huszadik századi pillanatait örökítik meg. 
 
A beérkezett képeket az Egyetemi Könyvtár digitalizálja, valamint az ELTE Digitális Intézményi 
Tudástárban (EDIT) is közzé teszi.  Az ELTE-n összegyűlt fotók közül a legérdekesebbek a Fortepan 
oldalát is gazdagítják, így az egyetemi közösség összefogásából létrejön Magyarország első, bárki számára 
elérhető, egyetemi fotóarchívuma. 
 
A Rektori Titkárság PR és Kommunikációs Csoport folyamatosan várja az egyetemi előadásokat, 
szemináriumokat, diplomaosztókat, kisebb és nagyobb eseményeket, a kulturális, tudományos- és sportélet 
érdekes mozzanatait, Egyetemünk és az ELTE-sek mindennapjait megörökítő fotókat a fortepan@rt.elte.hu 
e-mail címen. A digitalizálást követően a fotók visszakerülnek tulajdonosaikhoz. 
 
 
 

EKSZ HÍREK 

Elektronikus kérőlap az Egyetemi Könyvtárban 

2015. január 5-től az Egyetemi Könyvtár beiratkozott olvasói számára 
bevezeti az elektronikus kérőlap-használatot, mely részben kiváltja a 
korábbi papír alapú kérőlapos rendszert. Az új lehetőség előnye, hogy 
bárhonnan, bármikor indítható közvetlen raktári kérés a könyvtár felé. 

Az elektronikus kérőlap használatáról részletes tájékoztató itt érhető el: 
http://konyvtar.elte.hu/hu/ekerolap 

   

Elindult a dokumentumok feltöltése az ELTE Digitális Intézményi Tudástárba 
(EDIT) 
 
Az ELTE polgárai kétféle feltöltési mód közül választhatnak: az egyik, az MTMT-ből indított adatáttöltés, a 
másik az EDIT oldalán űrlapkitöltéssel végezhető. 
 
Azokat a dokumentumokat, amelyeknek bibliográfiai adatai az MTMT-ben már szerepelnek, 
csupán néhány kattintással feltölthetjük az EDIT-be. Az egyszeri bevitelnek köszönhetően a publikációk 
adatai és az áttöltési folyamat során csatolt szöveges dokumentum hozzáférhetővé válnak az EDIT-ben. Az 
MTMT-ben a tételek alatt megjelenő „Repozitorium” gombra kattintva indítható el az áttöltés. 
 
A folyamat részletes leírása itt érhető el: http://hdl.handle.net/10831/9294  
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Ebben az esetben az áttöltőnek nem szükséges az EDIT-ben érvényes regisztrációval rendelkeznie. Az EDIT 
felőli feltöltéshez IIG azonosító, vagy e-mail címes regisztrációra van szükség. A feltöltéshez beküldési 
jogosultsággal kell rendelkezni az adott gyűjteményre nézve.  
Jogosultságot előzetes egyeztetés után központi, illetve a kari adminisztrátor adhat. 

Regisztráció: http://konyvtar.elte.hu/hu/node/3040 
Feltöltés: http://konyvtar.elte.hu/hu/node/3054 
 
Az EDIT saját információs oldallal rendelkezik az Egyetemi Könyvtári Szolgálat honlapján. 
Tartalmát folyamatosan frissítjük, az igényeknek és gyakori kérdéseknek megfelelően alakítjuk. Az oldal 
kezdőlapja az alábbi linken érhető el: http://konyvtar.elte.hu/hu/edit 

   

MaNDA digitalizációs közfoglalkoztatási program az ELTE Egyetemi Könyvtárban 
 
2015. március 1-től folytatódik a Kulturális Digitális Közfoglalkoztatási Mintaprogram. A MaNDA 
tájékoztatása szerint egy újabb, ezúttal egy éves szakasz veszi kezdetét. Mint ismeretes, az ELTE 
Egyetemi Könyvtár 2014 januárjában csatlakozott a programhoz, kezdetben 15 fő, majd 10 fő 
foglalkoztatására kapott lehetőséget. A közfoglalkoztatottak az Egyetemi Könyvtár kollégái által kidolgozott 
szakmai programok megvalósításában vesznek részt, jelenleg az alábbi helyszíneken folyik digitalizációs 
munka:   

 Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar - Kari Könyvtár és Gyógypedagógia-történeti Gyűjtemény 
 Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet Könyvtára 
 Egyetemi Könyvtár 
 Tanító- és Óvóképző Kar Könyvtára 

 
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. 

   

 

 

EKSZ Hírlevél – Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtári Szolgálatának hírlevele 
2015/1. szám (2015. január 22.) Szerkesztőség címe: 1053 Budapest, Ferenciek tere 6. 

Felelős kiadó: ELTE Egyetemi Könyvtár, Kálóczi Katalin megbízott főigazgató Főszerkesztő: Főigazgatói Titkárság 
Terjesztés interneten keresztül levelezőlistán és az EKSZ portálon: www.konyvtar.elte.hu. 


