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EKSZ-HÍRLEVÉL – 2016/08-09. 

 

(2016. szeptember 30.) 

 
 
Kiemelkedő munkájuk elismeréseként az EKSZ több könyvtárosa is kitüntetésben részesült 

 
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem hagyományai szerint az Egyetem Szenátusa a tanévnyitó ünnepi 
szenátusi ülésén nyújtja át a kitüntetéseket a kiváló munkát és kiemelkedő teljesítményt nyújtó oktatók, 
dolgozók és munkatársak számára. Az idei díjazottak között szerepelt az Egyetemi Könyvtári Szolgálat több, 
az egyetem és a könyvtárfejlesztés ügyéért elkötelezetten tevékenykedő könyvtárosa. 

  
A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Tóth-Gáti Istvánné könyvtáros 
munkatárs lelkiismeretes és példamutató tevékenységéért a Pro Universitate 
Emlékérem bronz fokozatában részesült. Munkája során folyamatosan átlagon 
felüli teljesítménye és kiemelkedő érdemei elismeréseként az Állam és Jogtudományi 
Karon Varróné Fekete Mónika, a Bölcsészettudományi Karon Patkósné Tóth 
Zsuzsanna, az ELTE Egyetemi Könyvtárban pedig Acsai János könyvtáros 
munkatárs Trefort Ágoston Emléklapot vehetett át. 
  

Kollégáinknak ezúton is szívből gratulálunk kitüntetésük alkalmából, további munkájukhoz sok sikert kívánunk! 



  

 

 
Hagyományok és kihívások V. – Országos könyvtárszakmai rendezvény az Egyetemi 
Könyvtárban  
 

2016. augusztus 31-én ötödik alkalommal rendeztük meg az ELTE Egyetemi 
Könyvtárban a könyvtár múltjáról, eredményeiről, új szolgáltatásairól tudósító 
szakmai napot Hagyományok és kihívások V. Múlt és jövő címmel. 
A rendezvény témája rendkívül nagy érdeklődésre tartott számot, mely látogatóink és 
a program regisztrált résztvevői létszámában is tükröződött. Dísztermünk zsúfolásig 
megtelt a szakma jeles képviselőivel, akik a Hagyományok és kihívások 
rendezvénysorozat történeti áttekintését követően izgalmas előadások keretében 
szembesülhettek a hazai és nemzetközi könyvtárak előtt álló kihívásokkal és stratégiai 

célkitűzésekkel. A teljes cikk itt érhető el. 
 

  



A 21. század könyvtára és könyvtárosa 
 

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának Kari Könyvtára adott otthont a 
könyvtári hálózat idei szakmai napja számára. A rendezvényt Dr. Menyhárd 
Attila dékán nyitotta meg, aki elismeréssel szólt az egyetem könyvtáraiban zajló 
szolgáltatásfejlesztésekről és munkáról. Pávó Gyuláné megbízott könyvtárvezető 
köszöntőjét követően bemutatkoztak az EKSZ új munkatársai, és részletes 
beszámolót hallhattunk a Könyvtári Tanács K21 Minőségirányítási Koordinációs 
Bizottság munkacsoportjai által végzett feladatokról. A program kötetlen 
beszélgetéssel, szakmai eszmecserével és szeretetvendégséggel zárult. 

 

  

https://www.konyvtar.elte.hu/hu/node/4136
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VIII. Könyvtári Nap a Trefort-kertben 
 

Immár nyolcaik alkalommal rendezte meg a Könyvtári Napot a Magyar 
Információtudományi Alapítvány, idén az ELTE Egyetemi Könyvtárral 
közös szervezésben. Ezúttal két helyszínen, a Trefort-kertben, valamint a 
Lágymányosi Campuson várták a könyvtárak a beiratkozni vágyó 
hallgatókat.  
 
A korábbi évekhez hasonlóan idén is jelen voltak a Budapesten tanulmányokat 
folytató egyetemisták számára legfontosabb könyvtárak pultjai. A kiállítók között 
első alkalommal az Akadémiai Kiadó és a Budapesti Fővárosi Levéltár is 

képviseltette magát a rendezvényen. A részletes hír az EKSZ honlapján érhető el. 
 

  

 

„Örökség és közösség” – Sikeresen zárultak a Kulturális Örökség Napjai az ELTE Egyetemi 
Könyvtárban 

 
Nagy sikerrel zárult a Kulturális Örökség Napjai (KÖN) programsorozat 
az ELTE Egyetemi Könyvtárban. Az Ezerarcú műemlék címet viselő 
rendezvény keretében a könyvtár rendhagyó nyitvatartási időben, 
szombaton is várta az érdeklődőket, akik szakértők vezetése mellett olyan 
helyszínekre is bepillanthattak, melyek a hétköznapokon rejtve maradnak 
a kíváncsi szemek elől.  
 
Az Örökség és közösség témakörhöz illeszkedően az Egyetemi Könyvtár 
különleges fotókiállítással készülve mutatta be a műemléképület egykori és mai 

arcát. A kiállítás megtekintői egy virtuális időutazáson keresztül ízelítőt kaphattak a letűnt korok hangulatából, és 
megcsodálhatták a Díszterem hajdani páratlan szépségű bútorait. A kiállításmegnyitó során Tanácstermünk zsúfolásig 
megtelt az érdeklődőkkel, akik közül sokan vidékről tették meg az utat, hogy bekapcsolódhassanak programjainkba. 
 
Könyvtártúráinkon az ELTE Egyetemi Könyvtár történetének legérdekesebb időszakairól értesülhettek vendégeink, 
bejárhatták az egykori főigazgatói lakás termeit és betekinthettek a Műemlékraktár titkos szobájába. Restaurátorunk 
vezetésével feltárultak a kínai papíröntés és a könyvfűzés technikájának rejtelmei. Előadásainkon pedig többek között a 
Pannóniai ének, a Dante-kódex és a jezsuita tudósok gyűjteményeinek kézirataiba pillanthattak be látogatóink. Ráday 
Mihály vezetésével a közönség történelmi, művészettörténeti sétán vehetett részt, megcsodálva a könyvtárban őrzött 
kulturális örökségeinket, melyet unokáink is látni fognak.  
 

  

 

ILAB kongresszus az Egyetemi Könyvtárban 
 
Idén többek között az ELTE Egyetemi Könyvtár is helyszínül szolgált a Nemzetközi Antikvár Szövetség 
(International League of Antiquarian Booksellers – ILAB) 42. kongresszusa számára. 

 
A 2016. szeptember 22-ére szervezett szakmai programok keretében Dr. Bibor Máté néhány 
ősnyomtatványt, antikva és barokk kötetet mutatott be, melyek egyrészt betekintést engedtek az 
ELTE Egyetemi Könyvtár sokszínű állományába, másrészt ritkaságuk és érdekes bejegyzéseik 
miatt különleges dokumentumoknak számítanak. Válogatott kincseink repertoárjában szerepelt 
többek között a Szent Erasmus mester Jézus születése címet viselő, unikumnak számító 15. 
századi rézmetszete, melynek narratív szemléletmódú képsorait a tudományosság igénye mellett 
a zsánerszerűség is jellemzi. 
 

Dr. Knapp Éva bemutatójának keretében megtekinthetővé vált az intézményünkben őrzött néhány, a Bibliotheca 
Corviniánából származó kódex, melyeket a könyvtár 1877 óta őriz. Könyvtárunk tudományos referense kitekintésként 
felvázolta, miként képzelhető el, hogy a kutatás révén tovább bővülhet a könyvtár corvináinak száma. 
 
Mátyás Melinda Nem corvina-kódexek az Egyetemi Könyvtárban című előadásában olyan ritkaságokat prezentált a nemzetközi 
szakmai közönség számára, mint például Dante Isteni színjátékának illusztrált kézirata vagy Abdul Quasim sebészeti 
kézikönyve. A könyvtárunkba látogatók megcsodálhatták továbbá az Újszövetség evangélistáinak aranylapra festett 
ábrázolásait is. 

https://www.konyvtar.elte.hu/hu/node/4134
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A Cséka György bemutatóján résztvevők ízelítőt kaptak az Egyetemi Könyvtár gyűjteményében mindeddig rejtve 
maradt, igen értékes és izgalmas fotográfiai állomány műremekeiből. A történelmi „időutazás” keretében belelapozhattak 
egy nemrég felbukkant fotóalbumunk első világháborúban készült képeibe, és szemügyre vehették a korai magyar orvosi 
fotográfia izgalmas példáit is. 

  

 

Sárospatakon az Egyetemi Könyvtár állománya 
 

Nagyasszonyok Sárospatak történetében címmel nyílt kiállítás július 21-én a sárospataki Múzsák Templomában, 
melynek anyagához a sárospataki jezsuita rendház XVII-XVIII. századi naplóinak és évkönyveinek kölcsönadásával az 
Egyetemi Könyvtár is hozzájárult. A kiállítás 2016. november 27-ig tekinthető meg. Bővebb információ: 
www.rakoczimuzeum.hu 

  



Országos Könyvtári Napok az EKSZ könyvtáraiban 
  

Az Országos Könyvtári Napok programsorozat az Informatikai és Könyvtári Szövetség 
szervezésében idén már tizedik alkalommal kerül megrendezésre. A TTK Kari Könyvtár 
október 3-án, az ELTE Egyetemi Könyvtár pedig október 6. és 8. között várja izgalmas, 
ismeretterjesztő programokkal az érdeklődőket. 
 

A Nagy Könyvtári Beavatás során a letűnt idők hangulatával ismertetjük meg az Egyetemi Könyvtár látogatóit 
a Múltidéző témakör keretében kiállított fotóinkon keresztül, melyek a Könyvtár egykori arculatát idézik fel. A kiállítás 
megtekintői egy virtuális időutazáson vehetnek részt, mely során múlt és jelen fonódik össze szemük előtt. A részletes 
leírást és programjainkat honlapunkon találja. 
 
Az Országos Könyvtári Napok keretében 2016. október 3-án (hétfő) 16.00 órától az ELTE TTK Kari Könyvtárába 
látogat az Inverse Everest csapata, akik a világ legmélyebb, 2197 méter mély barlangjába kalauzolják el az érdeklődőket 
videó-dokumentációval kísért élménybeszámolóik alapján. Részletes leírást a programról itt talál. 

 

  

 

Nyitott Napok az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézetében 
 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Könyvtár- és 
Információtudományi Intézete (ELTE BTK KITI) hosszú szünet után 2016 tavaszi 

félévében újraindította a Nyitott Napokat. A programsorozat az őszi szemeszterben is folytatódik. 
 
Az előadássorozat következő délutánjára 2016. október 12-én kerül sor az ELTE BTK KITI tantermében (1088 
Budapest, Múzeum krt. 6-8. mfszt. 6.), melynek keretében Madas Edit akadémikus A középkori magyar nyelvű irodalom 
fordítóiról, fordítási technikákról és árulkodó hibákról tart prezentációt. Az őszi félév további, tervezett programjai 
elérhetők az EKSZ honlapján. 

  

 
Az ELTE részeként működik a Márton Áron Szakkollégium könyvtára 
 
A Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégiuma (MÁSZ) Magyarország Kormányának döntése alapján 2016. 
augusztus 19-től az Eötvös Loránd Tudományegyetem részeként működik tovább (a Balassi Intézet augusztus 
31-ével jogutódlással megszűnt), a kollégium könyvtára az ELTE könyvtári hálózatának tagjaként folytatja 
tevékenységét.  

A könyvtár 1992-ben jött létre, amely 1999 szeptemberétől új funkciókkal gazdagodott: a 
hagyományos kollégiumi könyvtári feladatokat megőrizve a szerveződő szakkollégiumi 
képzések, a tudományos kutatómunka számára is biztosítja a szükséges szakirodalmat. Az 
állománya hozzávetőleg 20 000 dokumentumot tartalmaz, gyűjteményét elsősorban a 
kisebbségekkel, a közép-európai térség legújabb kori történetével és jelenkorával foglalkozó 

összefoglaló művek, a szakkollégiumi képzéssel kapcsolatos szakkönyvek alkotják. Márton Áron Szakkollégium 
debreceni, szegedi és pécsi kollégiumai is rendelkeznek egy-egy szakkönyvtárral, ezek a gyűjtemények jóval szerényebb 
méretűek, az állomány nagysága sehol nem éri el az 500 dokumentumot.  
 

http://www.rakoczimuzeum.hu/
http://konyvtar.elte.hu/hu/node/4157
http://www.konyvtar.elte.hu/hu/node/4160
http://konyvtartudomany.elte.hu/nyitottnapok
http://www.konyvtar.elte.hu/hu/node/4143
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Jelenleg a könyvtár szabályszerű átadásának, átvételének szervezése, az állományrevízió kivitelezésének tervezése van 
folyamatban. A munka várható befejezésének időpontja 2017. január 31. 
 

   


Több mint 500 új könyv került a TTK Kari Könyvtár állományába 
 
Az ELTE TTK Hallgatói Alapítvány nagylelkű felajánlásának köszönhetően 549 db kötettel gazdagodott a 
TTK Kari Könyvtár. 

 
Az ajándékba kapott könyvek között vannak matematika, biológia, fizika tárgyú 
szakkönyvek, tankönyvek, valamint nyelvkönyvek. A kötetek hamarosan kölcsönözhetők 
lesznek a Kari Könyvtár gyűjteményeiben.  

  



Változások a belföldi kiadású könyvek rendelésének menetében 
 
A Könyvtárellátó Nonprofit Kft. (KELLO), mellyel az ELTE-nek érvényes közbeszerzési szerződése van, 
alapvető módosításokat hajtott végre a könyvtári rendelések feladására szolgáló felületén.  
 
Egyik fontos változás, hogy a korábbi regisztrációk nem öröklődnek át, mivel a felhasználó alapú azonosítást felváltja az 
e-mail cím alapú regisztráció. Az új regisztrációk létrehozásához minden intézménynek meg kell neveznie egy 
Supervisort, aki a rendeléssel foglalkozó munkatársaknak adhat különböző jogosultságokat.  
 
Mivel az ELTE esetében a könyvek beszerzése nem központilag történik, az látszik célszerűnek, ha az egyes karok 
rendeléseit továbbra is külön-külön kezeljük, hogy más karok számára a lehetősége se legyen meg annak, hogy (akár 
tévedésből) más nevében rendeljenek, más egység rendelési állapotát felülírják stb. Ez az elképzelés nem egészen 
kompatibilis a KELLO most kialakított rendszerével, ezért a cég informatikusai jelenleg még dolgoznak a megoldáson. 
Ígéretük szerint október elejére várható eredmény, a készülő szerződésmódosítás mindkét fél aláírása után lép hatályba. 
A módosítás elfogadásáig sürgős esetben a rendeléseket Excel-táblázatban lehet elküldeni a KELLO számára. 
 

  

 

Időszaki kiadványok rendelése 2017-re  
 
Mind a belföldi, mind a külföldi időszaki kiadványok jövő évi megrendelésének előkészítése folyamatban van. 
A szakmai szempontból átnézett és jóváhagyott listákat az Egyetemi Könyvtár továbbította az ELTE 
közbeszerzési szerződése szerinti partnereknek.  
 
A beárazott listákat október közepéig kapjuk vissza a SUWECO-tól, illetve a KELLO-tól, ezt követően tudják ez egyes 
könyvtárak véglegesíteni a 2017. évre szóló rendelésüket. A rendelések leadásának határideje (amikorra az illetékes dékán 
vagy dékánhelyettes aláírásával ellátott listáknak e-mailben, illetve nyomtatásban be kell érkezniük az Egyetemi 
Könyvtárba): 2016. november 4. 
 
A 2017. évi rendelések fizetésének menetrendje: decemberben a külföldi folyóiratok esetében a teljes összeg 30%-át 
térítjük (a keretátadás határideje 2016. november 30.), a maradék 70%-ot a kialakult gyakorlatnak megfelelően 2017 
márciusában fizetjük. A KELLO által szállított belföldi folyóiratok esetében az éves rendelési érték 50%-át utaljuk 2016 
decemberében (a keretátadás határideje 2016. november 30.), 2017 júniusában pedig a maradék 50%-ot. 

 

  



Személyi és szervezeti változások az MTMT adminisztrátorai körében 
 
A Természettudományi Karon dolgozó adminisztrátorok helyi összefogását segítendő október 1-jével egy kari MTMT 
munkacsoport kezdi meg munkáját. A csoport vezetője Csiszérné Hegyi Judit, aki kari adminisztrátori feladataival 
összhangban látja el a kapcsolódó teendőket.  
 
Szabó Zoltán, az Informatikai Kar korábbi könyvtárvezetője a továbbiakban nem végez MTMT-s munkálatokat. Utódja 
az IK kari adminisztrátori posztján Németh Gabriella könyvtárvezető. 
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EKSZ-hírlevél – Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtári Szolgálatának hírlevele 

2016/8-9. szám (2016. szeptember 30.) Szerkesztőség címe: 1053 Budapest, Ferenciek tere 6. 

Felelős kiadó: ELTE Egyetemi Könyvtár, Kálóczi Katalin főigazgató Főszerkesztő: Főigazgatói Titkárság 

Terjesztés interneten keresztül, levelezőlistán és az EKSZ-portálon: www.konyvtar.elte.hu. 

 

MTMT – Képzések és konzultációk 
 
A doktori.hu-s nyilatkozattételt segítendő az Egyetemi Könyvtár központi, és a doktori képzésben érintett Karok 
MTMT adminisztrátorainak összefogásával idén is hirdettünk MTMT-doktori.hu adatfrissítési konzultációkat. Az elmúlt 
években megszokottnál korábbi időpont és az elsődlegesen érintettek szűkebb köre kisebb érdeklődést eredményezett, 
de a konzultációk a szokott hatékonysággal zajlottak. Jelenleg szervezés alatt állnak az őszi doktorandusz MTMT-s 
tanfolyamok időpontjai. A részletekről az Egyetemi Könyvtár központi adminisztrátorainál lehet érdeklődni. 
 

  

 
Soá Archívum az ELTE-n 
 

A holokauszt illetve a ruandai népirtás túlélőivel, valamint embermentőkkel és 
felszabadítókkal készített videóinterjúkból tekinthető meg közel 52 000 az USC Soá 
Alapítvány jóvoltából minden ELTE-polgár számára, regisztráció után a vha.usc.edu 
oldalon, Google Chrome böngésző használatával. 
  
A második világháború során faji, vallási, politikai, szexuális, egészségi és más okokból 
üldözöttekkel, fogságba vetettekkel készült videók mellett a koncentrációs táborokat 

felszabadító katonákkal, szemtanúkkal és az embertelenségben Emberként segítőkkel felvett interjúk alkotják döntően a 
vizuális történelmi archívumot, valamint az 1994-es ruandai mészárlás túlélőinek beszámolói. 
  
Az Archívum összesen 1 200 000 nevet, 700 000 képet, 60 000 kulcsszót és 105 000 órányi rögzített vallomást 
tartalmaz – így egyike a világ legnagyobb digitális videóarchívumainak. Helynevekre, eseményekre vagy személyekre 
keresve a 34 nyelvű videótalálatokban az említésnek a felvételen belüli pontos helyét kapjuk. 
  
A videóinterjúkat letölteni nem lehet, csak megtekinteni az ELTE IP-tartományából, de a VPN ill. Stunnel szoftver 
segítségével  távolról is csatlakozhatnak az ELTE-polgárok. 
 

  



Könyv-örökbefogadási program az M1 műsorában 
 
Az ELTE Egyetemi Könyvtár és az Egyetemi Könyvtárért Alapítvány könyv-örökbefogadási programjáról 
készített összeállítást 2016. szeptember 25-én sugározta az M1 közszolgálati televízió Médiaklikk című 
műsora. Az interjú megtekinthető itt, a képes beszámolót pedig az ELTE BTK KITI hírei között olvashatják el. 



  

 
Könyv-örökbefogadás az Országos Könyvtári Napokon 
 
Az Egyetemi Könyvtárért Alapítvány folytatja örökbefogadási kampányát. 2016. 
október 6. és 8. között az Országos Könyvtári Napok keretében újabb előadásokkal, izgalmas 
programokkal várjuk majd az Egyetemi Könyvtár épülete és dokumentumkincsei iránt 
érdeklődőket, valamint nagylelkű adományozóinkat. Fogadjon örökbe egy könyvet Ön is! 
Örökbe fogadható könyveink az alábbi linkre kattintva tekinthetők meg: link 
 

Elérhetőségeink:  
Egyetemi Könyvtárért Alapítvány  
1053 Budapest, Ferenciek tere 6.  
tel: (+36 1) 411-6738  
e-mail: alapitvany@lib.elte.hu

 

http://www.konyvtar.elte.hu/
http://vha.usc.edu/
http://iig.elte.hu/hir?id=NW-191
http://www.mediaklikk.hu/video/mediaklikk-2016-09-25-i-adas-3/
http://elte-lis.blogspot.hu/2016/09/kiszl-peter-es-szalavary-miklos-az-m1.html
http://www.konyvtar.elte.hu/hu/alapitvany
mailto:alapitvany@lib.elte.hu

