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EKSZ HÍRLEVÉL – 2016/I. NEGYEDÉV 

(2016. március 31.) 

KT HÍREK  

A Könyvtári Tanács az idei év első ülését 2016. február 26-án tartotta az ELTE Egyetemi Könyvtár 
Tanácstermében. A napirendi pontok között szerepelt az EKSZ SZMSZ módosítási javaslatainak 
megbeszélése, a koordinációs bizottságok, a tagkönyvtárak és az EKSZ éves beszámolója. Az ülés keretében a 
K21 Minőségirányítási Koordinációs Bizottságon belül megalakult a Könyvtárvezetők munkacsoportja. Záró 
napirendi pontként bemutatásra kerültek az Akadémiai Kiadó szolgáltatásai és a Magyar Elektronikus 
Referenciaművek Szolgáltatása. 

   

EKSZ HÍREK  

K21 tudásmegosztó nap 
 
Az ELTE Egyetemi Könyvtári Szolgálat K21 Minőségirányítási Koordinációs Bizottsága 2016. február 
27-én a könyvtár Tanácstermében tudásmegosztó napot szervezett, melynek keretében az intézményi 
önértékelés, az általános elégedettségre vonatkozó felmérések, a teljesítményértékelés és a kompetenciamérés 
aktuális kérdéseit vitatták meg a bizottság tagjai. A program keretében a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi 
Könyvtár és Tudásközpont kari könyvtárvezetője, Csehné Kardos Zita tartott elektronikus bemutatót az 
intézményükben kialakított és sikeresen alkalmazott teljesítményértékelési rendszerről. 
 

   

K21 beszámoló nap 

 

A K21 Minőségirányítási Koordinációs Bizottság 2016. március 30-án az ELTE Egyetemi Könyvtár 
Tanácstermében tartott beszámoló napot, melynek keretében a munkacsoportok vezetői tartottak 
részletes beszámolót az elvégzett feladatokról.  

Az akadálymentesítés érdekében az ELTE Fogyatékosügyi Központ vezetőjével szóbeli egyeztetések 
történtek az írásbeli együttműködési megállapodás előkészítéseként. Közzétételre került továbbá Nagy Tímea 
szakdolgozata az EKSZ könyvtárainak akadálymentességéről. 

Elkészült a gyorsjelentés a tavalyi oktatói elégedettségi felmérésről. A kiértékelés alapján a kutatókhoz képest 
idén is nagyobb létszámban képviseltették magukat az oktatók a kérdőívek kitöltése során. A jelentésből 
kiderül, hogy a felmérésben résztvevő oktatók, kutatók a könyvtárosok munkájával és az általuk nyújtott 
szolgáltatásokkal maximálisan elégedettek. Komoly igény mutatkozott a szakirodalmi kínálat, az e-bookok és a 
folyóirat-választék bővítésére, hivatkozásfigyelésre, plágiumszűrésre, illetve a számítógéppark fejlesztésére. 

Elkezdődött az EKSZ partneradatbázis és a K21 általános kommunikációs tervének aktualizálása. Az újonnan 
megalakult Könyvtárvezetők csoportja, Dániel Szonja vezetésével, célul tűzte ki a szakmai munkacsoportokon 
átívelő feladatok felvállalását, a folyamatos szakmai egyeztetések, konzultációk lebonyolítását és a közös 
álláspont kialakításának támogatását. A csoport önértékeléshez kapcsolódó aktuális teendője a 
teljesítményértékelő rendszer kialakítása. 
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Az önértékelés témakörében felkészítő tréninget tartott Dr. Skaliczki Judit, a 
Könyvtári Minőségügyi Bizottság elnöke 

 

Az Egyetemi Könyvtár Tanácstermében 2016. február 10-én a Minősített Könyvtár cím elnyerésére 
kiírt pályázat kapcsán a könyvtári minőségmenedzsmentről tartott elektronikus bemutatóval kísért 
tréninget Dr. Skaliczki Judit, a Könyvtári Minőségügyi Bizottság elnöke.  
Az elnök asszony előadásában röviden bemutatta a minőségirányítás és az EKSZ alapelveit, ismertette az 
önértékelés megszervezésének és lebonyolításának folyamatát, kitérve a Könyvtári Közös Értékelési 
Keretrendszer kritériumrendszerére és az önértékelési adatlap szempontrendszerére. Kiemelte a stratégiai 
tervezés, a cél és eszközrendszer kidolgozásának fontosságát, valamint a megismert partnerekkel történő 
kapcsolattartás és együttműködés szerepét a minőségfejlesztésben. Mivel az ELTE EKSZ küldetésének 
tekinti az információs társadalom igényeit kielégítő szolgáltatások nyújtását, a felhasználó számára átlátható és 
átjárható könyvtári rendszer kialakítását, elengedhetetlenül fontos a könyvtárhasználók elvárásainak, 
szükségeinek feltérképezése, a látogatók és a munkatársak elégedettségmérése. 

   

Rangos nemzetközi hálózat tagja lett az Egyetemi Könyvtár 

Az ELTE Egyetemi Könyvtár 2016-tól tagja az International Group of Ex Libris Users (IGeLU) 
szervezetnek, amely 40 ország Ex Libris szoftverfelhasználóit kapcsolja össze. 

2016-tól az ELTE Egyetemi Könyvtár az International Group of Ex Libris Users 
(IGeLU) tagja. Az IGeLU 40 ország mintegy 350 intézményét magába foglaló 
nonprofit szervezet, amely az Ex Libris könyvtári szoftverek felhasználóinak 
nemzetközi csoportja.  

Az Ex Libris Group a világ piacvezető szolgáltatója, a felsőoktatási intézmények 
felhőtechnológia alapú és helyi megoldásainak szállítója. Az IGeLU képviseli az Ex 
Libris felhasználói közösség igényeit és prioritásait, hozzájárul a szoftver fejlesztéséhez, 
valamint segíti a kapcsolattartást a közösség tagjai között. A hazai felhasználói csoport a Magyar Aleph 
Csoport (MACS): az Egyetemi Könyvtár 2011 óta tagja a magyar felhasználók érdekvédelmi szervezetének. 
Az IGeLU évente konferenciát szervez, ahol a felhasználók ismertetik jó gyakorlataikat, valamint az Ex Libris 
fejlesztői tájékoztatják a felhasználókat a tervezett fejlesztésekről.  

A 2015-ös konferenciát szeptemberben Budapesten rendezték, az ELTE Egyetemi Könyvtár 
szervezőbizottsági tagként, az Eötvös Loránd Tudományegyetem hivatalos támogatóként segítette a 
rendezvényt. 

   

 
Nyitott tudomány a magyar tudományos életben 
 
A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 2016. március 2-án és 
3-án Nyitott tudomány a magyar tudományos életben címmel 
került megrendezésre az Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma 
és az OpenAIRE által közösen szervezett kétnapos konferencia. Az 
első nap programjai számára a helyszínt az ELTE Egyetemi 
Könyvtár biztosította. A rendezvény résztvevői a nyílt hozzáférés, 
az adatkezelés és a publikálás kérdéseinek megvitatását tűzték ki 
célul. 

    

http://www.exlibrisgroup.com/
http://igelu2015.comp-rend.hu/
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Innovatív könyvtár a digitális korszakban 
 
Az ELTE Egyetemi Könyvtár két munkatársa, Virág Gabriella és Cerva Csaba, sikeres prezentáció 
keretében mutatták be az ELTE Digitális Intézményi Tudástárát (EDIT) az Innovative Library in 
Digital Era (ILIDE) címmel 2016. március 14. és 16. között Szlovákiában megrendezésre került 
konferencián. 
 
Az előadók Magyarország legrégibb egyetemének és első egyetemi 
könyvtárának, az ELTE Egyetemi Könyvtárnak a rövid 
bemutatását követően a repozitórium létrehozásának céljairól, a 
kezdeti lépésekről, a fejlesztésekről és a tartalom megoszlásáról 
számoltak be a konferencia résztvevőinek. Bemutatták az EDIT 
hierarchikus gyűjteménystruktúrájának szerkezetét, majd a Digital 
Flash Flip Book applikáció segítségével a valós könyv élményét 
kölcsönözve virtuálisan bele is lapoztak a könyvtár egyik 
kincseként számon tartott kódexbe. A hallgatóság megismerhette a 
háttérben húzódó technikai ismereteket és a megvalósításhoz szükséges feltételeket. Az EDIT láthatóságát 
növeli a nyílt hozzáférésű repozitóriumok webes jegyzékébe, az OpenDOAR-ba való bejegyzés, OpenAIRE-
kompatibilis és megtalálható a The University of Illinois Data Provider Registryben (DPR Clestial). Az EDIT-
ben tárolt PhD-dolgozatok a Dart-Europe portálon is megtalálhatóak. A Magyar Nemzeti Digitális Archívum 
és Filmintézet (MaNDA) adatbázisán keresztül muzeális gyűjteményeink az Europeanába kerülhetnek. Az 
EDIT-et és adminisztrációs hálózatát az Egyetemi Könyvtár koordinálja, a folyamatos fejlesztéseket, 
karbantartást az intézményi adminisztrátor mellett két informatikus végzi.  

   

 

INTERNET FIESTA AZ ELTE EGYETEMI KÖNYVTÁRBAN - KÖZÖS KINCSEINK AZ 
INTERNETEN (2016. 03. 21-22.) 

Az Internet Fiesta rendezvénysorozat keretében az ELTE Egyetemi Könyvtár március 21-én és 
március 22-én rendkívül színes és változatos programokkal várta az érdeklődőket. A könyvtárba 
látogatók a digitális technológia segítségével többek között az egyik legértékesebb kéziratanyagba, 
a történelem iránt fogékony jezsuita tudósok gyűjteményébe, a Dante-kódex illusztrált kötetébe és 
egy 200 miniatúrát tartalmazó latin nyelvű orvosi kódexbe nyerhettek bepillantást. Megcsodálhatták 
továbbá a Márk evangélistáról aranylapra festett képet, valamint a Justiniánus császár lovas 
szobráról készült tollrajzot. Az Informatikai és Könyvtári Szövetség elnöke, Ramháb Mária, 
emléklappal köszönte meg az ELTE Egyetemi Könyvtár munkatársainak a 2016. évi Internet Fiesta 
programjainak sikeres megvalósítását. (Részletes program: http://fiesta.kjmk.hu/intezmeny.aspx) 

Számos korábbi rendezvény mellett az Internet Fiesta megvalósításához is az Egyetemi Könyvtárért 
Alapítvány járult hozzá. Az alapítvány célja az ELTE Egyetemi Könyvtár rendeltetésével összhangban az 
intézmény technikai színvonalának korszerűsítése, állományának védelme és gondozása, értékeinek 
megismertetése a nagyközönséggel. Ennek jegyében az elmúlt években a digitalizálási folyamatot és a szakmai 
munkát segítő számítástechnikai berendezésekkel gazdagította a könyvtárat. Az Egyetemi Könyvtárért 
Alapítvány megalakulása óta az intézmény könyv-örökbefogadási programjának is szorgalmazója. A könyv-
örökbefogadási program keretében vagy személyi jövedelemadója 1%-ának felajánlásával Ön is támogathatja 
az Egyetemi Könyvtárat. (http://konyvtar.elte.hu/hu/alapitvany#alapitvany7) 

   

 

http://fiesta.kjmk.hu/intezmeny.aspx
http://konyvtar.elte.hu/hu/alapitvany%23alapitvany7
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Az Egyetemi Könyvtár ismét LIBER tag lett 

Egyetemünk bibliotékája idén újra csatlakozott az európai tudományos könyvtárak egyesületének 
(Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche, LIBER) munkájához is, amelyben több mint 
400 könyvtár vesz részt. 

2016-ban az ELTE Egyetemi Könyvtár újra tagja lett a Ligue des Bibliothèques 
Européennes de Recherche (LIBER) szervezetnek, az európai tudományos 
könyvtárak egyesületének. Az 1971-ben alapított egyesületnek mára több mint 40 
ország 400 nemzeti, egyetemi és más tudományos könyvtára a tagja, székhelye a hágai 
Holland Nemzeti Könyvtár (Koninklijke Bibliotheek).  

A LIBER célja, hogy elősegítse az európai tudományos – különösen a nemzeti és egyetemi – könyvtárak 
közötti szoros együttműködést a könyvtári szolgáltatások minőségi javítása érdekében, képviselje az európai 
tudományos könyvtárak, az egyetemek és a kutatók érdekeit, valamint elősegítse a tapasztalatcserét európai 
finanszírozású projektek, közös rendezvények és konferenciák szervezésével.  

 

   

 
Márai-program V. forduló 
 
„Sokkal nehezebb megőrizni valamit, mint szerezni vagy elpusztítani.” – Márai-
program az ELTE könyvtáraiban 

 

A Nemzeti Kulturális Alap a Nemzeti Erőforrás Minisztérium 
miniszterének döntése alapján 2011-ben indította el a Márai-
programot, melynek célja a nemzeti kultúrkincs megőrzésén túl 
az olvasáskultúra fejlesztése. A könyvszakmai projekt 
mindemellett küldetésének tekinti a kortárs magyar szerzők 
támogatását és megismertetését a széles olvasóközönséggel. 

A tervezet megvalósítása érdekében a Nemzeti Kulturális Alap 2015-ben többek között az ELTE Egyetemi 
Könyvtár számára is lehetőséget kínált arra, hogy a Márai-program ötödik fordulóján az intézmény részére 
megállapított 1.000.000 Ft összeget elérő keret mértékéig a Könyvtárellátó Kiemelten Közhasznú Nonprofit 
Kft.-n keresztül egy előre összeállított listából kiadványokat válogathasson. A jegyzék mind szép-, mind 
tényirodalmi címeket tartalmazott. 

Az Egyetemi Könyvtár úgy döntött, hogy az őt illető kedvezményt az ELTE könyvtáraival is meg 
kívánja osztani. A felajánlás értelmében értékes kiadványokkal gazdagodhatott a Tanító- és Óvóképző Kar 
Könyvtára, a Társadalomtudományi Kar Könyvtára, a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Könyvtára, a 
Természettudományi Kar Könyvtára, a Bölcsészettudományi Kar Központi Olvasója, a Bölcsészettudományi 
Kar Művészettörténeti Intézet Könyvtára, valamint a Kőrösi Csoma Sándor Kollégium Könyvtára. 

 

   

 
 

http://www.elte.hu/libereurope.eu
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„Sárkányok mindig lesznek” 

2016. március 7-én megnyílt a Petőfi Irodalmi Múzeumban  
a „Sárkányok mindig lesznek” c. igen látványosnak ígérkező 
kiállítás. 

A kiállításon az Egyetemi Könyvtár értékes állományát is jó 
pár izgalmas metszet képviseli, valamint illusztrációk  16. és 
17. századi könyveinkből.   

Sebastian Münster:  Cosmographiae universalis (1550), Olaus Magnus: Historien der Mittnachtigen Länder 
(1567), és Ulysses Aldrovandi: Serpentum et draconum historiae libri duo (1640) műveiből láthatunk képeket. 
Minden kötet elérhető és kutatható az Egyetemi Könyvtárban! 
 

   

Digitalizált kódexek az ELTE Digitális Intézményi Tudástárban (EDIT) 
 
Örömmel tájékoztatjuk kedves használóinkat, hogy újabb digitalizált 
kódexekkel gyarapodott az ELTE Digitális Intézményi Tudástár (EDIT). 
  
Az Egyetemi Könyvtár összesen 185 tételből álló értékes kódexgyűjteményének 
így jelenleg közel a fele, 80 kódex lapozható virtuálisan a repozitóriumban. Az 
elérhető kódexek között találhatunk többek között latin, magyar, olasz, szláv és 
arab nyelvűeket is. A most felkerültek közt szerepel egy corvina is (Cod. Lat. 13.), 
amely Suetonius Caesarok élete című művét tartalmazza latin nyelven. 
  
A digitalizált kódexek az EDIT (edit.elte.hu) „Muzeális gyűjtemények, E-könyvtár” kategóriáján 
belül a „Kódexek” gyűjteményben érhetőek el. 
 

   

Állami kitüntetést vehetett át Buda Attila, az ELTE BTK Magyar Irodalom- és 
Kultúratudományi Intézet Toldy Ferenc Könyvtárának vezetője 

A Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozatának kitüntetését 
vehette át Buda Attila, irodalomtörténész, bibliográfus, az ELTE BTK 
Magyar Irodalom és Kultúratudományi Intézet Toldy Ferenc 
Könyvtárának vezetője kiemelkedő színvonalú munkájáért és 
példamutató tevékenységéért. A Magyar Érdemrend lovagkeresztje a 
magyar állam által adományozható legmagasabb kitüntetés, a Magyar 
Köztársasági Érdemrend fokozata.  
 

   
 
Új könyvtárvezető a Természettudományi Kar Kari Könyvtára élén 
 
Az ELTE Egyetemi Könyvtár Természettudományi Karának Kari Könyvtára élén új kolléga, Szabó 
Noémi lát el könyvtervezetői feladatokat. Munkájához sok sikert kívánunk! 
 

   

http://edit.elte.hu/
https://edit.elte.hu/xmlui/handle/10831/125
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Nyugdíjba vonul az ELTE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet 
Toldy Ferenc Könyvtárának vezetője 
 
Nyugdíjba vonul Buda Attila, az ELTE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet Toldy 
Ferenc Könyvtárának vezetője. A könyvtár élén végzett kiemelkedő és kitartó munkáját ezúton is 
köszönjük, és további sok sikert kívánunk. 
 

   

 

E-VILÁG 

 
Próbahozzáférés ProQuest adatbázisokhoz 
 
A ProQuest 2016. március 1-től próbahozzáférést 
biztosít a PQ Central és PQ SciTechCollection 
adatbázisaikhoz, melyek az alábbi linken érhetőek el: 
http://search.proquest.com 
  
A mellékelt tájékoztatóban további információkat 
találhatnak az elérhető tartalmakról. 
Csatolt fájl: proquest_informacio.pdf 

   
 
 
 

Próbahozzáférés a Palgrave Macmillan-folyóirathoz 
 
Tájékoztatjuk Felhasználóinkat, hogy a Palgrave Macmillan-folyóiratok 2016. 
május 31-ig szabadon hozzáférhetők. 
 
A Palgrave Macmillan-folyóiratok a közgazdaság- és társadalomtudomány 
elismert lapjai. A címek szakterületi listája a http://www.palgrave-
journals.com/pal/index.html  oldalon található.  

   
 
 
 

Próbahozzáférés Nature-folyóiratokhoz 
 

Tájékoztatjuk Felhasználóinkat, hogy 2016. május 31-ig szabadon 
elérhetőek a Nature-folyóiratok. 
 
A Nature-folyóiratok az orvos- és természettudományok széles körét 
lefedik, a legelismertebb és leggyakrabban hivatkozott tanulmányokkal 
büszkélkedhetnek.  

 
A teljes címlista elérhető az alábbi link mentén: http://www.nature.com/siteindex/index.html 
A próbahozzáférés nemcsak a Nature, hanem valamennyi ágazati folyóiratra is vonatkozik.  

   

http://search.proquest.com/
http://konyvtar.elte.hu/sites/default/files/proquest_informacio.pdf
http://www.palgrave-journals.com/pal/index.html
http://www.palgrave-journals.com/pal/index.html
http://www.nature.com/siteindex/index.html
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ALAPÍTVÁNYI HÍREK 

 

KÖNYV-ÖRÖKBEFOGADÁS AZ ELTE EGYETEMI KÖNYVTÁRBAN 
 
Az ELTE Egyetemi Könyvtár és az Egyetemi Könyvtárért Alapítvány 2016. 
május 6-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 műemléképületben. 
Az Alapítvány tevékenységével a http://konyvtar.elte.hu/alapitvany oldalon ismerkedhetnek meg. 

Kérjük, támogassa Ön is adója 1%-ával az Egyetemi Könyvtárért Alapítványt! 
Az alapítvány adószáma: 18121362-1-41 
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Terjesztés interneten keresztül levelezőlistán és az EKSZ portálon: www.konyvtar.elte.hu. 
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