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Muzeális értékű könyveket fogadtak örökbe az ELTE Egyetemi Könyvtárban 

 
Az ELTE Egyetemi Könyvtár és az Egyetemi Könyvtárért Alapítvány a Pázmány-nap alkalmából 
2016. május 6-án könyv-örökbefogadással egybekötött nagyszabású rendezvénnyel tisztelgett 
egyetemalapítónk előtt.  

 
Az ünnepségen Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. 
kerületének Önkormányzata az Egyetemi Könyvtár Pázmány-
relikviáinak hat kötetét fogadta örökbe.  
 
Az 1898-ban alapított Budapesti Egyetemi Atlétikai Club a 
Pázmány-nap és a Magyar Sport Napja alkalmából rendezett 
BEAC – Az elsők című kiállításmegnyitó részeként az Egyetemi 
Könyvtár állományából a híres spanyol jezsuita, Ludovicus Crucius 
drámakötetének jelképes örökbefogadásával juttatta kifejezésre a 
kultúra és a könyvek megőrzése iránti elkötelezettségét.  

 
A restaurálási költségek támogatásáról szóló megállapodást az Egyetemi Könyvtárért Alapítvány 
kuratóriumának elnöke, Dr. Kiszl Péter, az örökbefogadók részéről pedig Wohlmuth István kulturális 
tanácsnok és Prof. Dr. Karácsony András, a BEAC elnöke hitelesítették aláírásukkal.  
 
A teljes cikk elérhető ezen a linken. 
A rendezvényről készült videofelvétel a City TV engedélyezésével az alábbi linkre kattintva érhető el:  
Belváros könyvritkaságokat fogadott örökbe – Pázmány-nap az ELTE-n. 
Az örökbefogadott könyvekről a Mai Belváros című újság cikke megtekinthető a következő linken: 
Örökbefogadott könyvek. XVII. századi kötetek restaurálását támogatta az önkormányzat 

 
   

 
Könyvajándékban részesültek az ELTE könyvtárai 

 
Az ELTE Egyetemi Könyvtár a Nemzeti Kulturális Alap Könyvkiadási Kollégiumának közvetítésével 
csaknem 4000 kiadványt osztott meg az ELTE gyűjtőkörileg illetékes kari, kollégiumi és gimnáziumi 
könyvtáraival. 
 
A könyvkiadási tevékenység fejlesztésének és a magyar könyvkultúra értékeinek létrehozása céljából hirdetett 
pályázatot a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) Könyvkiadási Kollégiuma. A pályázat eredményeként a 
támogatást nyert művek meghatározott példányszámban az NKA közvetítésével a könyvtárak állományát 
gyarapíthatják. A programban az ELTE Egyetemi Könyvtár is részt vehetett, ilyen módon az egyetem 
dokumentumvagyona mintegy 5 000 könyvtári egységgel, hozzávetőleg 15 000 000 Ft értékben növekedett.  
 
Az ajándékként kapott kiadványokat megosztottuk az ELTE gyűjtőkörileg illetékes kari, kollégiumi és 
középiskolai könyvtáraival, melyek állományai csaknem 4 000 dokumentummal gazdagodtak. Az elosztás 
alapja az ELTE könyvtárai között 2014 folyamán született, a gyűjtőkör megosztására vonatkozó megállapodás 
volt.  

   

http://konyvtar.elte.hu/hu/node/4053
http://www.citytv.hu/TV_adas/1317-City_Hirek
http://tablamagazin.hu/webreader/mai-belvaros-2016-majus-20/
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Kosarat ajándékoz az Egyetemi Könyvtár 

 
Az ELTE Egyetemi Könyvtár olvasói kosarakat ajándékoz a kari könyvtáraknak. Az 
olvasói igények kielégítésére szolgáló színes kosarakba könnyen beleférnek 
jegyzetfüzetek, mappák, sőt akár laptop is. Így az olvasótermi tanuláshoz szükséges 
eszközök, könyvek és személyes tárgyak bevitele az olvasói terekbe jelentősen 
egyszerűbbé és átláthatóbbá válhat. 
 

   
 
Éjszaka a könyvtárban 
 
2016. június 25-én ismét megrendezzük a Múzeumok Éjszakáját az ELTE Egyetemi Könyvtárban. 
Az idén meghirdetett Hősök, felfedezők, újítók kiemelt tematikához kapcsolódóan 18 órától éjfélig 
kínálunk érdekes ismeretterjesztő programokat felnőtteknek, gyerekeknek egyaránt. 
 
Rendezvénysorozatunkat 18 órakor a NobilArt Művészeti Egyesület egy teljes órát 
kitöltő zenei koncertje nyitja meg Peltzer Ferenc gitárművész közreműködésével. 
Épülettúráinkon megismerkedhetnek az épület és a könyvtár történetének 
legizgalmasabb időszakaival, illetve bepillanthatnak a könyvkötészet és a restaurátori 
munka rejtelmeibe. A kalandra vágyók kiállításunk során „újra felfedezhetik a 
világot”, különleges tájakra barangolva érdekes emberekkel, képzelt és valós teremtményekkel találkozhatnak 
metszeteinken, mialatt a gyermekek kézműves foglalkozásainkon nevük iniciáléja mellett saját fantázialényeiket 
is papírra vethetik az este folyamán. 
 
A teljes cikk elolvasható itt. Részletes programunk elérhető a Múzeumok Éjszakája, valamint az ELTE 
Egyetemi Könyvtár hivatalos honlapján, ahol az épület, a restaurátorműhely és a kiállítás bemutatóira is 
regisztrálhatnak. 

 
   

 
Idén is részt vettünk az Innovációs Napon 

 
Az Innovációs Napot 2016. május 11-én tizedik alkalommal 
rendezték meg az ELTE TTK Gömbaulájában. Az ELTE 
Egyetemi Könyvtár munkatársai reprezentatív plakátokkal, 
brosúrákkal és roll-up eszközökkel mutatták be innovatív 
szolgáltatásainkat. 
 
Varga Klára, Garamvölgyi László, Mátyás Melinda és Virág Gabriella 
elektronikus bemutatóval kísért tájékoztatót tartottak olyan innovatív 

fejlesztésekről, mint az ELTE Digitális Intézményi Tudástár (EDIT) vagy az Open Journal System (OJS). Az 
EDIT dokumentumai az Open Archives Initiative (OAI) protokollon keresztül hazai és külföldi adatbázisok 
számára is hozzáférhetők és gyűjthetők.  

 
Az Open Journal System (OJS) egy olyan folyóirat-publikáló és -menedzselő rendszer, melyet a kutatáshoz 
való hozzáférés kiterjesztésének céljából fejlesztettek ki. A rendszer segíti és figyelemmel kíséri a teljes 
publikálási folyamatot a kézirat benyújtásától kezdve a korrektúrán, lektoráláson és megjelenésen át egészen az 
indexelésig. Az OJS-en belül nemcsak a dokumentumok tárolására van lehetőség, hanem a tevékenységek 
naplózására és statisztikák előállítására is. A rendszer ingyenesen elérhető, szakirodalmi adatbázisokkal 
könnyedén összeköthető, melynek következtében a publikált tartalmak gyorsan indexelhetővé válnak. Az OJS-
rendszerrel és az EDIT repozitóriumával kapcsolatban további információval kollégáink, Garamvölgyi László 
(oajournals@lib.elte.hu) és Virág Gabriella (editadmin@lib.elte.hu) szívesen állnak rendelkezésükre. 
 

   

https://www.konyvtar.elte.hu/hu/node/4062
mailto:oajournals@lib.elte.hu
mailto:editadmin@lib.elte.hu
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EKSZ-hírlevél – Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtári Szolgálatának hírlevele 

2016/5. szám (2016. május 27.) 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. 

Bővültek a Complex Jogtár használati feltételei 

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar által előfizetett Complex Jogtár használati feltételei a közelmúltban 
jelentősen, előnyösen megváltoztak. A változás következtében az adatbázis az ELTE teljes IP tartományából 
elérhető. További információk: http://www.ajk.elte.hu/file/ELTE_Jogtar_hasznalat_uj.pdf 

   
 

Próbahozzáférések adatbázisokhoz 2016. június 16-ig! 
 

Adatbázisok Elérhető: 
Library & Information Science Source 2016. június 9-ig 
Philosopher´s Index 2016. június 9-ig 
Applied Science & Technology Source 2016. június 9-ig 
ProQuest Early English Books Online és Early European Books 2016. június 16-ig 

 
   

 
Könyv-örökbefogadás a Múzeumok Éjszakáján és a Kulturális Örökség Napjain 

Az Egyetemi Könyvtárért Alapítvány folytatja örökbefogadási 
kampányát.  

Június 25-én a Múzeumok Éjszakáján, szeptemberben pedig a 
Kulturális Örökség Napjain 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://www.ajk.elte.hu/file/ELTE_Jogtar_hasznalat_uj.pdf
http://search.ebscohost.com/
http://search.ebscohost.com/
http://search.ebscohost.com/
https://trials.proquest.com/trials/trialSummary.action?view=subject&trialBean.token=I4USLB7WHMWX8NSSMQ35
http://www.konyvtar.elte.hu/hu/alapitvany
mailto:alapitvany@lib.elte.hu
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