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EKSZ-HÍRLEVÉL – 2016/07. 
(2016. július 15.) 

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

 
Az ELTE Egyetemi Könyvtár szeretettel meghívja Önt a 2016. augusztus 31-én 
(szerdán) 10.00 és 16.00 óra között tartandó Hagyományok és kihívások V. című 
országos könyvtárszakmai rendezvényére. 
 
Helyszín: ELTE Egyetemi Könyvtár, Nagyolvasó 
1053 Budapest, Ferenciek tere 6. 
  

 
Az ELTE Egyetemi Könyvtárban idén ötödik alkalommal rendezzük meg a könyvtár múltjáról, eredményeiről, új 
szolgáltatásairól tudósító szakmai napot Hagyományok és kihívások V. Múlt és jövő címmel. A szakmai nap fontos 
célkitűzése, hogy a hazai és a nemzetközi trendekhez igazodó, a kihívások által generált megoldásokat megismertessük a 
szélesebb szakmai közönséggel és az érdeklődőkkel. Az idei program egyik kiemelt témája az intézményi stratégiai 
célkitűzések megvalósíthatóságának bemutatása hazai és külföldi minták alapján, valamint az informatikai és 
tanulástámogató szolgáltatások fejlesztésének szerepe a 21. század könyvtárában. A rendezvény muzeális gyűjtemények 
és komplex adatbázis-keresők prezentálásával, illetve szakmai kerekasztal-beszélgetéssel zárul, amelynek során a téma 
neves szakemberei véleményét ismerheti meg a közönség. 
 
A részletes program itt érhető el. 
 
Kérjük, részvételi szándékát augusztus 8-án 12.00 óráig jelezze az Egyetemi Könyvtár honlapján található űrlap 
kitöltésével. 

 
   

 
Az átfogó szolgáltatási felmérés eredményei és nyertesei 

 
Egy átfogó szolgáltatási felmérés keretében az ELTE hallgatóinak lehetősége nyílt 2016. február 29. és március 
16. között az Egyetemi Könyvtár és a Quaestura Hallgatói Ügyfélszolgálati Iroda szolgáltatásait, valamint a 
sport- és karrierszolgáltatásokat véleményezni. A teljes kérdőívet 6619 hallgató töltötte ki, akik e-mail címük 
megadásával egy nyereményjátékban is részt vehettek. 
  
Az Egyetemi Könyvtár felajánlásával Nagy Valentina, a Tanító- és Óvóképző Kar 
óvodapedagógia BA szakos, végzős hallgatója 5000 forint értékű könyvutalványban 
részesült. Király Bianka, az Informatikai Kar programtervező informatikus BA 
szakos, első éves hallgatója az Egyetemi Könyvtárért Alapítvány felajánlásával 
díszpárnát nyert. 

  
A kérdőíves elégedettség- és igényfelmérés részeként a hallgatók az Egyetemi 
Könyvtári Szolgálat munkáját is értékelhették, illetve kifejezhették véleményüket a 
könyvtári, technikai és kényelmi szolgáltatások, a könyvek és jegyzetek kínálata, a könyvtárosok munkája és a könyvtári 
környezet kapcsán. A válaszokból kiderül, hogy hallgatóink az ELTE könyvtári hálózatának állományával, az olvasói 
terekkel és a kényelmi szolgáltatásokkal általában véve elégedettek. Kevésbé elégedettek a kölcsönzési időtartammal és a 
reprográfiai szolgáltatásokkal (fénymásolás, nyomtatás, scannelés, fotózás), míg a könyvtárosok munkájával és 
szolgálatkészségével kiemelkedően elégedettek. A felmérés eredményeit a könyvtárak felhasználják stratégiájuk kialakítása 
során, valamint intézkedési tervet állítanak össze a szolgáltatások fejlesztése érdekében. A teljes cikk itt érhető el. 
 

   

http://konyvtar.elte.hu/hu/node/4117
http://www.konyvtar.elte.hu/regHK.php
http://konyvtar.elte.hu/hu/node/4100
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Sikeres idézettségkezelési és -keresési tanfolyamot tartottak az Egyetemi Könyvtár 
munkatársai 
  
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem MTMT adminisztrátorai részére három modulban szerveztek képzést 
az ELTE Egyetemi Könyvtár munkatársai, Mátyás Melinda és Szabó Panna. A tréning keretében az 
adminisztrátorok multidiszciplináris citációs, további idézettséget is gyűjtő, illetve teljes szövegű keresést 
biztosító adatbázisokkal, valamint az MTMT-s idézettségkezelési alapismeretekkel ismerkedhettek meg 
gyakorlati módon. 

 
Az MTMT használatával kapcsolatban az Egyetemi Könyvtár rendszeresen hirdet meg adminisztrátori tanfolyamokat. 
További információkkal az ELTE Egyetemi Könyvtár központi adminisztrátorai az mtmt@lib.elte.hu e-mail címen 
készséggel állnak rendelkezésükre. A teljes cikk itt olvasható. 
 

   
 

Ügyfélszolgálati tréningen vettek részt az EKSZ munkatársai az ELTE Egyetemi 
Könyvtárban 

 
Dr. Ficzkó Zsuzsanna stratégiai menedzsment tanácsadó, szervezet- és 
működésfejlesztési szakértő vezetésével 2016. július 11. és július 14. között az 
EKSZ hálózati könyvtárainak közönség- és ügyfélszolgálati osztályain 
dolgozó munkatársai ügyfélszolgálati tréningen vettek részt, melynek 
költségeit az Egyetemi Könyvtár finanszírozta.  
 
A Könyvtári Tanács Minőségirányítási Koordinációs Bizottsága képzési tervében 
szereplő négynapos intenzív tréning keretében hatékony ügyfélkezelési stratégiákat 

sajátíthattak el kollégáink. Hasznos tanácsokat kaptak a kommunikációs eszköztár fejlesztéséhez és hatékony 
használatához, a feladatok megoldása, a résztvevők közötti folyamatos interakció és a közös értékelések pedig 
hozzájárultak az önismeret gyors fejlődéséhez és a kommunikációs készség fejlesztéséhez. Az olvasókkal folytatott 
sikeres kommunikáció záloga ugyanis az ügyfél pontos megértésében, a félreértések elkerülésében rejlik, melyhez 
elengedhetetlen az információk érthető közvetítése és az ügyfél értő, figyelmes meghallgatása.  
 
A reklamációk professzionális kezelése mellett olykor azonban szükség van a saját álláspont meggyőző, ugyanakkor 
empatikus képviseletére is. A tréning célul tűzte ki, hogy az ügyfélszolgálatban dolgozó munkatársaink a hétköznapi 
gyakorlat során alkalmazni tudják azokat a konstruktív eljárásokat a konfliktuskezelésben, amelyek által az egyéni 
stresszállapotok kialakulása megelőzhető. A modulok az alapvető tárgyalástechnikai, motivációs, konfliktuskezelési és 
prezentációs technikai ismeretek megszerzésével a résztvevők jövőbeni munkasikereihez és a könyvtárak 
ügyfélszolgálati hatékonyságának növeléséhez járultak hozzá. A könyvtárak működésének minősége szempontjából az 
ügyfélszolgálat minősége szintén meghatározó elem, ezért az ügyfélszolgálati tréning a hálózati könyvtárak 
minőségfejlesztését, a szolgáltatásminőség javítását, valamint a látogatói elégedettség biztosítását és fokozását is 
elősegíti. 
 

   
 

Tudásmegosztó napot tartottunk az ELTE Egyetemi Könyvtárban 
 
Az EKSZ Minőségirányítási Koordinációs Bizottsága a könyvtári 
teljesítményértékelési rendszer kidolgozása érdekében 2016. július 13-án 
tudásmegosztó napot szervezett. A könyvtárvezetői munkacsoport meghívására a 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Országos Műszaki Információs 
Központ és Könyvtár munkatársai, Gerákné Krausz Katalin, Pathó Ildikó és 
Adamecz Katalin, ismertették az általuk 2013-ban bevezetett teljesítményértékelési 
rendszer kidolgozásának, bevezetésének és alkalmazásának tapasztalatait. A közös 
eszmecsere és beszélgetés során sok hasznos információval és tanáccsal 

gazdagodtunk, melyeket saját rendszerünk megtervezésekor tudunk kamatoztatni a jövőben. 
 

   
 

 

mailto:mtmt@lib.elte.hu
https://www.konyvtar.elte.hu/hu/node/4118
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EKSZ-hírlevél – Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtári Szolgálatának hírlevele 

2016/7. szám (2016. július 15.) 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. 

Idén is ellátogattak az ELTE Egyetemi Könyvtárba a Kárpát-medencei Nyári Egyetem 
hallgatói 

 
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem 2016. július 5-10. között megrendezett ELTE Kárpát-medencei Nyári 
Egyetem keretében a határon túli magyar anyanyelvű egyetemisták felkeresték könyvtárunk műemlék 
épületét.  
 

A látogatás során a nyári egyetemi program mind a négy szakmai (humán, 
természettudományi, jogi és informatikai) szekciójának hallgatói részt vettek a 
programon. Az Erdély, Felvidék, Kárpátalja és Délvidék magyar ajkú fiataljai 
hallhattak az épület és a könyvtár történetének legizgalmasabb időszakairól, 
megcsodálhatták a nemrégiben felújított Díszterem freskóit és megismerhették 
az intézményben egykor dolgozó néhány emblematikus személy különös 
életútját. Műhelybemutatón betekintést nyertek a restaurátori munka és a kínai 
papíröntés rejtelmeibe. A könyvtárlátogatás résztvevői – a visszajelzések 
alapján – felejthetetlen élménnyel gazdagodtak. 

 
   

 
Könyvkultúra – Sosem lehet elég korán elkezdeni 

 
Bényei András Bertalan, legfiatalabb támogatónk 2016. június 3-án az ELTE Egyetemi Könyvtár 
állományából Ulisse Aldrovandi Quadrupedum omnium bisulcorum Historia című könyvét fogadta örökbe.  
 

Aldrovandi itáliai orvosként és természettudósként tevékenykedett. Rendszerező jellegű zoológiai 
munkáját 1632-től őrzi az ELTE Egyetemi Könyvtár nagyszombati elődkönyvtára. Az egyetem 
megalapítását követően a kötet feltehetőleg az oktatás egyik alapművének számított. 
 
Bertalan könyv-örökbefogadásának anyagi ügyintézését keresztszülei vállalták magukra, akik nagyvonalú 
adományukkal könyvtárunk egyik kincsének restaurálási költségeihez járultak hozzá. A pergamenkötésű 

keresztelői ajándék örök értéket képvisel, és kiváló befektetés egy fiatal gyermek életébe. Reméljük, Bertalan a jövőben 
is a könyvek és a kulturális értékek elkötelezett támogatója és őrzője marad. 
 

   
 

Könyv-örökbefogadás a Kulturális Örökség Napjain 
 
Az Egyetemi Könyvtárért Alapítvány folytatja örökbefogadási kampányát. 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.konyvtar.elte.hu/hu/alapitvany
mailto:alapitvany@lib.elte.hu
mailto:alapitvany@lib.elte.hu
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