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E-VILÁG 

LISA az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézetében 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem előfizetésével hazánkban is teljes körűen 
elérhetővé vált a ProQuest könyvtár- és információtudományi tartalomkínálata. 

Magyarországon – a Könyvtári Intézetben hozzáférhető nyomtatott változata és a 
ProQuest Library Science szolgáltatás mellett – kizárólag az intézetben, illetve az ELTE 
hálózatában kereshető on-line a ProQuest könyvtár- és információtudományi referáló bibliográfiai adatbázisa, 
a LISA (Library and Information Science Abstracts). A nemzetközi szakirodalmat közvetítő, mértékadó 
tudományterületi adatbázis napjainkban 440 folyóiratot dolgoz fel a világ 68 országából, 20 különböző 
nyelven. A LISA rekordjainak száma kéthetente 500-nál is több tétellel gyarapodik, a legkorábbi publikációk 
1966-ból származnak. 

Az adatbázis elérhető az alábbi linkre kattintva: http://search.proquest.com/?accountid=15870 
Bővebben a LISA adatbázisról: 
http://www.proquest.com/products-services/lisa-set-c.html 
 
Bővebben a ProQuest Library Science szolgáltatásról: 
http://www.proquest.com/products-services/libraryscience.html 
 
ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet Könyvtára: 
http://lis.elte.hu/KONYVTAR 

   

Elsevier webinár februárban  

Az ELSEVIER az Institutional & research repositories: Characteristics, relationships & roles című 
angol nyelvű webinárra várja az érdeklődőket. Az élő egy órás webinár részvételhez regisztráció szükséges (a 
végén a kérdéseknek szánt idő kb. 15 perc). A szeminárium ingyenes, része az Elsevier’s Library Connect 
programnak. Ha nem tud részt venni a webináron, regisztráljon és értesítést fog kapni, amennyiben online 
elérhetővé válik az előadás. 

Időpont: 2015. február 26. 17.00 – 18.15. 
Regisztráció: https://www.brighttalk.com/webcast/9995/125071 
 
Témák: 
·         A könyvtár, a kutatási részleg és az informatikai rendszerek közötti együttműködés 
·         A különböző típusú repozitóriumok és mögöttes rendszerek 
·         Repozitóriumi személyzet és jövőbeli tervek 
·         A kutatási eredmények közlésének lehetőségei, nehézségei 
·         Kutatási eredmények tárolása egy kutatás-nyilvántartási rendszerben 
·         A betöltések automatizálása és a fejlesztések érdekében a gyártóval történő együttműködés 
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Ingyenes hozzáférés a POLPRED-Media Review adatbázishoz  

2015. december 31-ig ingyen hozzáférhető a POLPRED-Media Review orosz nyelvű adatbázis. 
A POLPRED egy orosz nyelvű média adatbázis, amely 1450 egyetemi és közkönyvtárban elérhető 
Oroszországban és a Balti-államokban. Az elmúlt 5 évben több mint 21 millió letöltést regisztráltak. Naponta 
8000-en látogatják az oldalt, minden második látogató Oroszországon kívülről keresi fel az oldalt. 

Az adatbázis elérése: http://www.polpred.com 

Bejelentkezéshez szükséges adatok: 
felhasználónév: eltehulib 
jelszó: fidubitip 
 

EKSZ HÍREK 

Digitalizált Tárgyszó és ETO katalógus az Egyetemi Könyvtárban 

2015. februártól elektronikusan kereshető az Egyetemi Könyvtár Tárgyszó és ETO katalógusa. 
A 2014-ben indult digitalizálási projekt keretében készült el és vált online hozzáférhetővé az 1949 és 1995 
között állományba vett könyvek kutatását segítő Tárgyszó és ETO katalógus.   
A Tárgyszó katalógus  magyar betűrendbe soroltan tartalmazza a cédulákat, amelyben egy helyen 
találhatóak az azonos témájú művek. A katalógus használata akkor javasolt, ha egy konkrét területről keres 
irodalmat a felhasználó. A cédulák alján található raktári számmal kérhetőek a dokumentumok a raktárból. 
Az ETO (Egyetemes Tizedes Osztályozás) nemzetközi, nyelvtől független könyvtári osztályozó rendszer, 
amelyben a különböző tudományterületeket számok és jelek kombinációi jelentenek. Az ETO katalógusban 
található művek, a Tárgyszó katalógushoz hasonlóan, az 1949 és 1995 közötti beszerzéseket tartalmazzák. 

Segítségként az ETO főosztályai: 

0. Általános művek, bibliográfia, könyvtárügy 
1. Filozófia, pszichológia, logika, etika 
2. Vallás, egyházak, teológia 
3. Társadalomtudományok, közigazgatás, jog, oktatás 
4. betöltetlen tartomány 
5. Matematika, természettudományok, fizika, kémia 
6. Alkalmazott tudományok, műszaki tudományok, orvostudomány 
7. Művészetek, játék, sport, szórakozás 
8. Nyelvészet, irodalom 
9. Régészet, földrajz, életrajz, történelem    
 
Networkshop konferencia 2015 
 
A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet (NIIFI), a HUNGARNET Egyesület és a Magyar 
Internet Társaság a hagyományok szerint ismét megrendezi országos NETWORKSHOP konferenciáját, 
melyre március 31. és április 2. között kerül sor. A rendezvény házigazdája a Sárospataki Eszterházy Károly 
Főiskola Comenius Kara. A konferencián az Egyetemi Könyvtár négy munkatársa vesz részt 
előadóként:  
Czinki-Vietorisz Gabriella: Az IKR almunkabizottságok működése az ELTE Egyetemi Könyvtári 
Szolgálatban 
Székelyné Török Tünde – Szépvölgyi Katalin: Elektronikus katalógus – papíralapú leltárnapló?  
Virág Gabriella: EDIT – Az ELTE repozitóriumának építése 
 
Az előadások rövid tematikája az alábbi linken érhetők el: http://konyvtar.elte.hu/hu/node/3409 
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ALAPÍTVÁNYI HÍREK 

Támogassa az Egyetemi Könyvtárért Alapítványt személyi 
jövedelemadója 1%-ának felajánlásával! 

Az Egyetemi Könyvtár közkincs. Legyen társunk megóvásában és 
fejlesztésében! 

 

Ebben az évben ismét lehetőség van arra, hogy a befizetett személyi jövedelemadó 1%-áról Alapítványunk 
javára rendelkezzenek. Támogatásuk sokat jelent a jövőre 455 éves intézmény működésének fenntartásában! 

Az Alapítvány tevékenységével a http://konyvtar.elte.hu/alapitvany oldalon ismerkedhetnek meg. 

Az alapítvány adószám: 18121362-1-41 

Az Egyetemi Könyvtárért Alapítvány Kuratóriuma ezúton is köszönetet mond mindenkinek, aki személyi 
jövedelemadója 1%-át korábban az Alapítvány javára ajánlotta fel! 

PROGRAMOK - ESEMÉNYEK 

Szavazzon az Egyetemi Könyvtárban készült kisfilmre! 
 
Könyveket népszerűsítő kisfilm készült az Egyetemi Könyvtárban 2015 februárjában. A készítő, 
Szatmári Andrea a Budapesti Fesztiválzenekar által kiírt pályázatra nevezett a filmmel. Az idei évben a zsűrit 
egy olyan kisfilmmel kell elkápráztatni, amelyet Schumann IV. szimfóniájának egyik tétele ihletett. Andrea 
tavalyi pályázatával elnyerte a fődíjat, a közönségdíjat és a daazo.com díját is. Idén célul tűzte ki az olvasás 
népszerűsítését, amelyhez egy impozáns könyvtárat keresett: így esett választása az Egyetemi Könyvtárra. 
Amennyiben Andrea idén is az első helyen végez, részt vehet a zenekar egyik nemzetközi turnéján. 
A díjátadót 2015. február 22-én rendezik. 
 
Az elkészült kisfilmet az alábbi linken lehet megtekinteni, ahol egyben szavazni is lehet rá: 
http://www.daazo.com/film/6efb1ec6-b3b2-11e4-bafe-0e7ee2424c3d 
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