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EKSZ HÍRLEVÉL – 2015/4 

(2015. április 30.) 

E-VILÁG 

Multikeresők tesztelése 2015. június 15-ig 

Örömmel tájékoztatjuk Felhasználóinkat, hogy két adatbázis szolgáltató 
(EBSCO, ProQuest), 2015. június 15-ig tesztelési lehetőséget biztosít az 
Egyetemen elérhető e-tartalmak egy felületen történő keresésére. Az 
EBSCO Discovery Service (EDS) és a Summon Discovery Service 
megkönnyíti a felhasználók munkáját. A testre szabott multikereső egy 
felhasználóbarát felületen biztosítja az egyidejű keresést az előfizetett adatbázisok mindegyikében. A két 
multikeresőbe integrált források: SCOPUS, Web of Science, ScienceDirect, EBSCO, ACM, Nature, JSTOR, 
Springer, SportDiscus, Education Research Complete, Akadémiai Kiadó, LISTA. 

Közvetlen elérések: 
Summon: http://elte.summon.serialssolutions.com/ 
EDS: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=eds 

Felhasználói segédletek: 
EDS: https://www.ebscohost.com/discovery 
Summon: 
http://www.proquest.com/products-services/discovery-services/The-Summon-Service.html 

Kérjük, az alábbi linken lévő felületen értékelje a két multikeresőt! 
http://www.konyvtar.elte.hu/db.php 

EKSZ HÍREK 

E-könyvek az Egyetemi Könyvtári Szolgálatban 

E-könyvek az Egyetemi Könyvtári Szolgálatban! Az online katalógusból egy 
kattintással érhetőek el az ELTE könyvtáraiban hozzáférhető elektronikus 
könyvek. Az opac.elte.hu oldalon az e-könyvek linkre kattintva böngészhet a 
213 elektronikus könyv között. A kiválasztott művet a megadott linkről letöltve 
saját eszközön vagy könyvtári számítógépeken is olvashatja. 

   
Márai-program V. forduló 
 
A Nemzeti Kulturális Alap közzétette a Márai-program V. fordulójára szóló felhívását a könyvtárak számára. 
A program fő célkitűzése továbbra is az értékes kiadványok eljuttatása az olvasók széles köréhez a 
magyarországi és a határokon túli könyvtárak közvetítésével. Fontos törekvés továbbá a kortárs szerzők 
támogatása és megismertetése. Az idén összesen 200 000 000 Ft elosztására volt lehetőség, melyből 
részesedtek a hazai közkönyvtárak, a felsőoktatási intézmények könyvtárai, az egyházi könyvtárak és a határon 
túli könyvtárak egyaránt. Az ELTE központi könyvtára 1 000 000 Ft összegben rendelhet dokumentumokat a 
KELLO honlapján (marai.kello.hu) elérhető 400 címből. A Márai V. listából a könyvtárak 2015. június 5-től 
2015. július 30-ig adhatják le igényeiket. 
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Szakdolgozatok az EDIT-ben 
 
A BTK Középkori és Kora Újkori Egyetemes Történeti Tanszék közreműködésével feltöltésre kerültek az 
első szakdolgozatok az EDIT-be (ELTE Digitális Intézményi Tudástár). A feltöltési folyamat teszteléseként 
indított projektben kizárólag a tanszéken idén államvizsgázó hallgatók vettek részt. Az EDIT-ben a 
Bölcsészettudományi Kar főkategória alatt kialakítottunk egy Szakdolgozatok (BTK) nevű kategóriát. A hallgatók 
dolgozataikat a Szakdolgozatok (Történeti Intézet) néven létrehozott gyűjteménybe töltötték 
(https://edit.elte.hu/xmlui/handle/10831/15260). 
A tesztprojekt a hallgatók, a tanszék dolgozói és az EDIT érintett adminisztrátorai részéről is nagyobb energia 
befektetést igényelt. A kezdeményezés a Hallgatói Önkormányzat támogatásával zajlott és a jövőben a 
hallgatók közti népszerűsítésben is részt vesznek majd. A tapasztalatok felhasználásával  gördülékeny feltöltési 
folyamat kerül kialakításra, melynek részletei hamarosan nyilvánosan is elérhetők lesznek. 

   

Digitális Könyvtár 2015 konferencia 
 
2015. április 20 – 23. között immár 17. alkalommal került megrendezésre a „Digital Library” konferencia 
Jasnán, Szlovákiában. A konferenciára a világ minden tájáról érkeztek szakemberek. Idén az Egyetemi 
Könyvtár egyik munkatársa, Virág Gabriella is részt vett a fórumon, melynek fő témája a könyvtári trendek, a 
könyvtárak jövője volt.  
A Szlovák Kémiai Könyvtár (Pozsony), a Wrocław Műszaki Egyetem (Lengyelország) és a Žilinai Egyetem 
(Szlovákia), a prágai Országos Műszaki Könyvtárban (Csehország) és a varannói Felső-Zemplén könyvtára 
(Szlovákia) szervezésében színvonalas előadásokat tartottak az archiválásról, az információs technológiákról, a 
könyvtárosságról, kulturális tevékenységekről, gyűjteményekről. 
A konferencia elsődleges célja tájékoztatni a könyvtárak, múzeumok, galériák, levéltárak szakembereit a 
legújabb trendekről, valamint bemutatni a sikeresen megvalósított európai projekteket és a sikerhez vezető 
utat. 
A konferencia előadások összefoglalói az alábbi linken találhatók: 
http://www.schk.sk/wordpress/digital-library-english/speakers/ 

 

   

MEGALAKULT A KÖNYVTÁR- ÉS INFORMÁCIÓTUDOMÁNYI KÉPZÉSEK KOLLÉGIUMA 

2015. március 24-én megalakult a Könyvtár- és Információtudományi Képzések Kollégiuma az 
ELTE BTK-n. 

A képzés folyamatos korszerűsítése, az országos szakmai álláspontok kialakítása, illetve az intézményi 
vélemények egységesítése érdekében a Debreceni Egyetem, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, az 
Eszterházy Károly Főiskola, a Nyugat-Magyarországi Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem, a Szegedi 
Tudományegyetem, valamint az Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma, az Informatikai és Könyvtári 
Szövetség, illetve a Magyar Könyvtárosok Egyesülete képviselői 2015. március 24-én az ELTE BTK-n tartott 
ülésükön megalakították a Könyvtár- és Információtudományi Képzések Kollégiumát, melynek elnökévé dr. 
habil. Kiszl Pétert, az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézetének igazgatóját választották. 

Hír és fotók a ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet honlapján. 
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RENDHAGYÓ BEMUTATÓ AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRBAN 

Az ELTE Alumni est tombola győzteseinek nyereménye egy zártkörű előadáson való részvételi lehetőség 
volt, melyen az ELTE Egyetemi Könyvtár Kézirat- és Ritkaságtárában őrzött kötetek kerültek bemutatásra. 

A nyertesek számára dr. Knapp Éva főtanácsos, a tudományos ügyek referense tartott rendhagyó órát 2015. 
április 16-án, melynek keretében az Egyetemi Könyvtárban őrzött különlegesen értékes köteteket 
ismerhettek meg: a kódexek mellett belelapozhattak a legelső magyarországi nyomtatványba, illetve egy 
olyan kötetbe is, amely Pázmány Péter pozsonyi magánkönyvtárából származik. 

ALAPÍTVÁNYI HÍREK 

PÁZMÁNY NAPI ÖRÖKBEFOGADÁS AZ ELTE EGYETEMI KÖNYVTÁRBAN 

Az ELTE Egyetemi Könyvtár és az Egyetemi Könyvtárért Alapítvány 
2015. május 8-án ismét könyv örökbefogadással egybekötött nyílt 

napot tart. 

Az egykor Pázmány Péter pozsonyi magánkönyvtárát gyarapító kötetek 
jelképes örökbefogadásával az ELTE Egyetemi Könyvtár állományával és 
tevékenységével kapcsolatos alapítványi célok megvalósítását támogathatja. 

A látogatók változatos programokon vehetnek részt: 
megismerkedhetnek az örökbe fogadható könyvekkel, bepillantást 
nyerhetnek a könyvrestaurálás titkaiba, továbbá barangolhatnak a műemlék 
épületben. 

Regisztráljon programjainkra az alábbi linken 2015. május 7-éig: 

http://www.konyvtar.elte.hu/regP.php 

A részletes meghívó megtekinthető az alábbi oldalon:http://konyvtar.elte.hu/hu/node/3536 

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

Az alapítvány adószáma: 18121362-1-41 
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