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Oktatótermet alakított ki a Soá Alapítvány Vizuális Történelmi Archívuma számára az 
ELTE Egyetemi Könyvtár 
 
A Dél-kaliforniai Egyetem (USC) Soá Alapítvány Vizuális Történelmi Archívuma számára 
oktatóhelyszínt alakított ki az ELTE Egyetemi Könyvtár. Az oktatóterem számítógépekkel való 
felszerelését a Soá Alapítvány biztosította. Az ünnepélyes teremátadásra 2016. június 23-án 10 órakor 
kerül sor. Az átadás alkalmából köszöntőt mond Dr. Mezey Barna, az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem rektora, valamint előadást tart Stephen D. Smith, az alapítvány igazgatója, és Dr. 
Kovács Mónika a Pedagógiai és Pszichológiai Kar egyetemi docense. 
  
A Soá Alapítványt Steven Spielberg 1994-ben, a Schindler listája című film készítését követően alapította azzal a 
céllal, hogy holokauszt-túlélők, szemtanúk és embermentők tanúvallomásait örökítse meg videó-interjúk 
formájában. 2006-ban az alapítvány a Dél-kaliforniai Egyetem Bölcsészettudományi Karának részévé vált USC 
Soá Alaptvány – Vizuális Történelmi és Oktatási Intézet (USC Shoah Foundation – The Institute for Visual 
History and Education) néven. A névváltoztatás az intézet kibővült célkitűzéseire is utal, melynek értelmében a 
szervezet az interjúkból készült oktatási anyagok használatával veszi fel a küzdelmet az előítéletek, az 
intolerancia és a fanatizmus ellen. 
 
A Soá Alapítvány gyűjteményében – melynek második hazai hozzáférési pontja 2013-ban nyílt meg az Eötvös 
Loránd Tudományegyetemen – jelenleg közel 53 ezer videó látható, melyek a holokauszt és más 
genocídiumok, például a ruandai és az örmény népirtás túlélőinek és szemtanúinak vallomásait rögzítik. Teljes 
hozzáféréssel 1600 vallomás érhető el világszerte. Az Archívum az összesen 1 300 000 névvel, 800 000 
képanyaggal, 70 000 kulcsszóval és 112 000 órányi rögzített vallomással egyike a világ legnagyobb digitális 
videó-archívumainak.  
 
Az újonnan kialakított terem elsősorban az ismeretterjesztés, oktatás és tudományos kutatás számára biztosít 
platformot a Soá Alapítvány által adományozott számítógépek segítségével, esetenként tudományos 
konferenciák és megemlékezések helyszínéül is szolgál a jövőben. Az Archívumról további információ 
honlapjukon található, magyar nyelvű oktatási anyagok itt érhetőek el. 
 

   
 
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. 
 
A teljes cikk elolvasható itt. Részletes programunk elérhető a Múzeumok Éjszakája, valamint az ELTE 
Egyetemi Könyvtár hivatalos honlapján, ahol az épület, a restaurátor-műhely és a kiállítás bemutatóira is 
regisztrálhatnak. Karszalag június 16-tól az Egyetemi Könyvtár információs pultjánál váltható. 

 
   

 
 

 

https://sfi.usc.edu/hungarian
https://sfi.usc.edu/hungarian
https://www.konyvtar.elte.hu/hu/node/4062
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Iniciálé – Kiállítás az Egyetemi Könyvtárban 
 
Az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézete és a TypoSzalon Magyar Tipográfusok 
Egyesülete 2016. június 7-én az Egyetemi Könyvtárban megrendezett „Iniciálé” című kiállítását a TypoSzalon 
Typomage sorozatban Dr. Voit Krisztina könyv- és sajtótörténész tiszteletére ajánlotta. 
 
A kiállítás 2016. június 23-áig tekinthető meg könyvtárunk Tanácstermében. 
Bővebb információkat itt találhat. 

 
   

 
Külföldi könyvtári tapasztalatok – K21-es szakmai beszámolók 
 
A márciusban indult sorozat folytatásaként 2016. június 22-én (szerda) 14 órától Szabó Judit osztja meg a 
skóciai Saint Andrews Egyetem Könyvtárában szerzett tapasztalatait a hálózat könyvtárosaival. 
Helyszín: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Egyetem tér 1-3., a portával szembeni gépterem. 
 
A részvételi szándékot 2016. június 18-ig az alábbi e-mail címen lehet jelezni: 
judit_szabo@ajk.elte.hu 

   
 
Akadémiai tartalmak eduID-s azonosítással 

 
A szokásos IP alapú azonosítás mellett mostantól az Akadémiai folyóiratok 
(http://www.akademiai.com), valamint az Akadémiai szótárak 
(https://shibboleth.szotar.org) eduID-s azonosítással is elérhetők az 
ELTE polgárok számára. Így távoli használat esetén nincs szükség VPN vagy 

Stunnel használatra. A részletek megtekinthetők a csatolt brossúrán. Csatolt fájl: ak_shibboleth_16.jpg 
 

   

Ingyenes hozzáférés a POLPRED-Media Review adatbázishoz 

2016. október 15-ig ingyen hozzáférhető a POLPRED-Media Review 
orosz nyelvű médiaadatbázis, amely 1450 egyetemi és közkönyvtárban 

elérhető Oroszországban és a Balti-államokban.  
   

Az adatbázis elérése: http://www.polpred.com 
Bejelentkezéshez szükséges adatok: 
felhasználónév: eltehulib  
jelszó: fidubitip 

   
 
Tiszteletbeli doktorrá avatták az ELTE Egyetemi Könyvtár nyugalmazott 
főigazgatóját, Szögi Lászlót  
 
A marosvásárhelyi Petru Maior Egyetem tiszteletbeli doktori címet adományozott Dr. Szögi László 
történésznek, az ELTE Egyetemi Könyvtár nyugalmazott főigazgatójának.  
 
Az elismerést a kortárs történetírás területén végzett kiemelkedő színvonalú tudományos és szakmai 
munkájáért, valamint Erdély modern kori történelmének megismeréséhez való hozzájárulásáért vehette át 
korábbi főigazgatónk, aki 1995-től 2013-ig vezette az Egyetemi Könyvtárt. A marosvásárhelyi elismerésről 
további információkat itt találhat. 

 
   

https://www.konyvtar.elte.hu/hu/node/4074
mailto:judit_szabo@ajk.elte.hu
http://www.akademiai.com/
https://shibboleth.szotar.org/
https://www.konyvtar.elte.hu/sites/default/files/ak_shibboleth_16_0.jpg
http://www.polpred.com/
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/marosvasarhelyi-elismeres-az-elte-tortenesz-professzoranak
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EKSZ-hírlevél – Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtári Szolgálatának hírlevele 

2016/6. szám (2016. június 17.) 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. 

  Esély az ELTE Egyetemi Könyvtárban 

Az MTV1 Esély című műsorának 2016. június 11-ei adásában Franyó Borbála hallássérült kollégánk 
sikertörténetét mutatták be, aki az ELTE Egyetemi Könyvtárban dolgozik könyvtárosként és esélyegyenlőségi 
koordinátorként segítőkutyájával, az ötéves Borzassal. Segítőkutyája támogatja a munkavégzés során: 
figyelmezteti azokra a hangokra, amelyek Borbála számára nehezen észlelhetőek. Borzas azon túl, hogy a 
mindennapokat is könnyebbé teszi, jelenlétével, barátságos, nyugodt viselkedésével enyhíti a mindennapos 
stresszhatásokat, jó hangulatot varázsol a könyvtárba. Szerepe kibővül, amikor gyakornokok, Erasmus-
ösztöndíjasok érkeznek hozzánk, hiszen komoly információcsere zajlik a könyvtárban szükséges 
akadálymentesítési feladatokról, szemléletről.  A teljes interjú elérhető itt. 

   

 

„Tengerbe esett aranyló zöld levél – Ciprus, a szeretet és az álom földje” 
  
Az ELTE Egyetemi Könyvtár Dísztermében rendezte meg a Ciprusi Nagykövetség 2016. május 31-én az első 
magyarországi Görög Nyelv és Kultúra Napját, a Görög Nyelv és Kultúra Világnapjának bejegyzése 
alkalmából. Az ünnepség keretében bemutatásra került az Egyetemi Könyvtár egyik féltett kincse, a hazánkban 
őrzött legrégebbi illusztrált, valószínűleg a 10. és 11. század fordulóján Bizáncban másolt görög nyelvű kódex. 
A teljes cikk a linkre kattintva olvasható. 

 

   

 

Könyv-örökbefogadás a Múzeumok Éjszakáján és a Kulturális Örökség Napjain 

Az Egyetemi Könyvtárért Alapítvány folytatja örökbefogadási 
kampányát.  
 
Június 25-én a Múzeumok Éjszakáján, szeptember 17-én a Kulturális 
Örökség Napjai 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://www.mediaklikk.hu/video/esely-2016-06-11-i-adas/
https://www.konyvtar.elte.hu/hu/node/4072
http://www.konyvtar.elte.hu/hu/alapitvany
mailto:alapitvany@lib.elte.hu
mailto:alapitvany@lib.elte.hu
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