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EKSZ-HÍRLEVÉL – 2016/IV. negyedév
(2016. december 30.) 

A Könyvtári Tanács fontos döntéseket hozott az idei őszi és téli ülésein 

A Könyvtári  Tanács az idei év őszi ülését 2016. október 21-én tartotta, a téli ülésre 2016. december 9-én került 
sor az ELTE Egyetemi Könyvtár Tanácstermében. Az őszi tanácskozás napirendi pontjai között szerepelt az 
Egyetemi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint a nem megfelelő minőségű szolgáltatások 
javításához készített szabályzatnak a megvitatása és elfogadása. Napirendre tűzték többek között az EISZ adatbázis 
megrendelésének ügyét, a könyv mint felhalmozás kérdését, az IKR-ben való kölcsönzés témáját, valamint az új 
folyamatleírásokat. A téli ülésen elfogadásra került valamennyi koordinációs bizottság jövő évi munkaterve, a Könyvtári 
stratégia, valamint az EKSZ kommunikációs stratégiája. 

   
Innovációs nap 

Szőke Dániel, a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Könyvtárának munkatársa az ELTE Állam- és 
Jogtudományi Karán és az Egyetemi Könyvtárban is beszámolt az Erasmus+ program keretében a belgiumi 
könyvtárakban szerzett tapasztalatairól. A prezentációval egybekötött szakmai tapasztalatcsere során kollégáink a 
szolgáltatásfejlesztés terén is új, innovatív ötletekkel gazdagodhattak. 

   

Eredményes évet zárt a K21 Minőségirányítási Koordinációs Bizottság 

Az Egyetem könyvtárosai az idei év kiemelt céljaként az EKSZ (Egyetemi 
Könyvtári Szolgálat) szervezetének és működésének újraértelmezését tűzték ki 
a Minősített Könyvtár cím elnyerésének tükrében. Az ELTE Egyetemi Könyvtár 
Tanácstermében az év utolsó beszámoló napját rendezte meg az EKSZ K21 
Minőségirányítási Koordinációs Bizottsága, amelyen a résztvevők áttekintették a 2016-
os év eredményeit. A hét munkacsoportban zajló intenzív és rendkívül eredményes 
munkáról honlapunkon tájékozódhat részletesebben. 

   

Helyet cserélt a TTK Kari Könyvtár Matematika Szakgyűjteménye és az Informatikai Kar 
Könyvtára 

2016 novemberében a TTK Kari Könyvtár Matematika Szakgyűjteménye és az Informatikai Kar Könyvtára helyet 
cseréltek. A matematikai gyűjtemény új olvasóterme a Biológiai, Földrajzi és Földtudományi Szakgyűjteményen keresztül 
érhető el. A költözéssel lehetővé vált a természettudományi gyűjtemények praktikus tárolása, és az informatikusok is 
kényelmesebben vehetik igénybe a könyvtári szolgáltatásokat az új helyszínen. 

   

Idén Szabó Károly vehette át a Pro Bibliotheca Universitatis oklevelet 

Az idei év karácsonyán Szabó Károly részére adományozta az ELTE Egyetemi Könyvtár a Pro Bibliotheca 
Universitatis kitüntető oklevelét, megköszönve magas színvonalú, és intézményünk hírnevét növelő szakmai munkáját. 

   

https://www.konyvtar.elte.hu/hu/cikk/k21-minosegiranyitasi-koordinacios-bizottsag-eves-beszamolo-napot-tartott-az-elte-egyetemi
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Többnapos tréningen fejleszthették vezetői kompetenciáikat az EKSZ munkatársai  
 
2016. szeptember 28. és október 27. között az EKSZ hálózati könyvtárainak munkatársai vezetői tréningen 
vettek részt, melynek keretében megismerkedhettek a vezetői eszköztárral, a bizalomépítés módszereivel, 
átfogó képet kaphattak a vezetői modellekről és stílusokról. 
 

Dr. Ficzkó Zsuzsanna stratégiai menedzsment tanácsadó, szervezet- és 
működésfejlesztési szakértő vezetésével a Könyvtári Tanács Minőségirányítási 
Koordinációs Bizottsága képzési tervében szereplő hat napos intenzív képzés 
keretében a résztvevők hatékony vezetői ismereteket és készségeket sajátíthattak 
el. A képzés célul tűzte ki az EKSZ vezető pozícióban dolgozó munkatársai 
vezetői készségének fejlesztését, valamint jól használható, a gyakorlatban is 
működő eszközök bemutatását. A tanultak alkalmazásával csapatuk és 
könyvtáruk egészének teljesítményét és hatékonyságát is javíthatják. A vezetői 

tréning költségeit az ELTE Egyetemi Könyvtár finanszírozta. 
 

   
 
Együttműködési megállapodás született az ELTE Egyetemi Könyvtár és a Hungaricana 
közgyűjteményi portál között 

 
Együttműködési megállapodást és felhasználási szerződést kötött a közelmúltban az ELTE Egyetemi Könyvtár 
és a Hungaricana közgyűjteményi portál. A megállapodás értelmében az ELTE Digitális Intézményi Tudástár 
(EDIT) néhány muzeális gyűjteményét digitális formában átadtuk a közgyűjteményi portálnak. A Hungaricana legújabb 
fejlesztésének eredményeképp az eddig önálló képi adatbázisok egy közös, Képcsarnok nevű adatbázisba kerültek. A 
digitális gyűjtemény részeként az ELTE Egyetemi Könyvtár páratlan történeti metszetgyűjteménye is megtekinthető. A 
teljes írás itt érhető el, a Képcsarnokról részletesebben a Hungaricana honlapján megjelent cikk alapján tájékozódhat. 
 

   
 

Megújul az ELTE Egyetemi Könyvtár aulája 
 

Az ELTE Egyetemi Könyvtár által benyújtott "Műemlék keret 2015" pályázata során elnyert támogatásnak 
köszönhetően 2016. december 1-jével megkezdődtek a felújítási munkálatok az aulában. A projekt keretében a 
kapubejárati márványlépcső és az aula sérült falazatának rekonstrukciója valósul meg. A projekt koordinálását és 
szakmai felügyeletét a Műszaki Főigazgatóság végzi. A belsőépítészeti értékek felújítását Budapest Főváros Közgyűlése 
és az Eötvös Loránd Tudományegyetem támogatja. A felújítási munkálatok alatt, melyek várhatóan 2017. február 
közepéig tartanak, valamennyi könyvtári szolgáltatásunk zavartalanul működik.  

 
   

 
„Nagy könyvtári beavatás” – Sikeresen zárultak az Országos Könyvtári Napok az EKSZ 
könyvtáraiban 

 
Az Országos Könyvtári Napok programsorozat az Informatikai és Könyvtári 
Szövetség szervezésében idén  tizedik alkalommal került megrendezésre. Az ELTE 
Egyetemi Könyvtár 2016. október 6. és 8. között várta izgalmas, ismeretterjesztő 
programokkal az érdeklődőket. Az ELTE TTK Kari Könyvtárába látogatók pedig 
az Inverse Everest csapatának élménybeszámolójával lehettek gazdagabbak. 
 
A programokon több iskolásokból álló csoport is részt vett, az új ismereteken és 

tapasztalatokon túl interaktív bemutatóinkon értékes ajándékokat is magukkal vihettek. A programsorozat célja részben a 
fiatalok érdeklődésének felkeltése volt a könyvtár, a könyvtárban folyó munkálatok és elérhető szolgáltatások iránt, 
melyen keresztül közös értékeink és örökségünk védelmének fontosságára hívtuk fel a felnövekvő generáció figyelmét. 
  

   
 
 

https://edit.elte.hu/
http://gallery.hungaricana.hu/hu/
https://www.konyvtar.elte.hu/hu/cikk/egyuttmukodesi-megallapodast-szuletett-az-elte-egyetemi-konyvtar-es-hungaricana-kozgyujtemenyi
https://hungaricana.hu/hu/blog/uj-latvanyos-tartalommal-bovult-a-hungaricana-kozgyujtemenyi-portal/
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Könyvtár, ami összeköt 
  

Idén hatodik alkalommal került megrendezésre a „Könyvtár, ami összeköt” – 
Kárpát-medencei fiatal magyar könyvtárosok együttműködése című 
programsorozat. A program célja a Kárpát-medencei fiatal magyar könyvtárosok közös 
szakmai munkavégzésének és tapasztalatcseréjének elősegítése. A pályázat nyertesei az 
Országgyűlési Könyvtárban eltöltött egy hónap alatt megismerkedtek a könyvtár 
szolgáltatásaival, működésével, lehetőségük nyílt saját szakmai tevékenységük bemutatására 
és kapcsolatépítésre. A rendezvény résztvevői az ELTE Egyetemi Könyvtárba is 
ellátogattak, ahol előadások keretében nyerhettek betekintést a műemléképület történetébe 
és a könyvtárban folyó munkálatokba. Részletes beszámoló honlapunkon elérhető. 
 

   
 

Jelnyelvi bemutató a Soá Alapítvány Vizuális Történelmi Archívumáról az ELTE Egyetemi 
Könyvtárban 

 
Az Országos Könyvtári Nap programsorozata keretében a USC SOÁ Archívum és 
az Alapítvány munkája is bemutatásra került az Egyetemi Könyvtárban, melyet 
gyakorlati képzés követett. A bemutatót Franyó Borbála, a Könyvtár munkatársa, 
jelnyelvi tolmács tartotta.  
 
A rendezvényen a Magyar Hallássérült Zsidók Egyesületének (MHZSE) több érintettje és 
holokauszt-túlélője is részt vett, a bemutatót vendégeink nagy érdeklődéssel fogadták. 

Fogyatékossággal élő embertársaink számára kiemelt jelentőséggel bírnak az akadálymentesség jegyében szervezett 
programok, melyek erősítik a közösséghez való tartozás és a közös értékek iránti elköteleződés érzését. 
 
A programról készült összeállítás a Magyar Televízió Esély című műsorában is megtekinthető. 
 

   
 

1956 egy szemtanú fotóin és a napilapokban 
 

Az ELTE Egyetemi Könyvtár az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából rendezett 
kamarakiállítást. 

 
Az Egyetemi Könyvtár ’56-os kiállítása különleges anyagot prezentált, a könyvtár egyik 
munkatársa édesapjának eredeti, még sehol be nem mutatott fotóit. Dr. Vajda János (1930-
2002) anatómia professzor 16 fotója közel 30 évig egy kéménybe falazva, majd egy 
borítékban, fiókba zárva rejtőzött, egészen mostanáig. 
 
A fotókat a könyvtár ’56-os napilap-gyűjteményéből kiválasztott példányainak és egy 
röpiratnak a bemutatása kísérte, felvillantva a forradalmi napok fontosabb eseményeit és 
szövegeit, kiáltványait, átélhetővé téve ezzel, mi is történt azokban a sorsfordító időkben. 
 

A gyűjtemény egy része elérhető lesz digitális formában is a katalógusunkban és a honlapunkon. 
 

   
 

SciTech Premium Collection az ELTE-n 
 
A ProQuest által szolgáltatott SciTech Premium Collection természetttudományos és műszaki 
adatbázis, EISZ-előfizetés keretein belül, 2017 végéig elérhetővé vált minden ELTE-polgár 
számára. A gyűjtemény használata egyetemi IP-hez kötött, otthoni eléréséhez Stunnel/VPN 
szükséges. Az adatbázis 9 200 kiadványt dolgoz fel  (7 300 teljes szöveggel is elérhető), olyan 
témakörökben, mint például agrártudomány, biokémia, biológia, földtudományok, matematika, 
metafizika, meteorológia, számítástechnika és űrkutatás. Részletesebb tájékoztatást honlapunkon 
talál. Az adatbázis közvetlenül az alábbi linken érhető el: http://search.proquest.com/index 

 
   

https://www.konyvtar.elte.hu/hu/cikk/konyvtar-ami-osszekot-1
http://www.mediaklikk.hu/video/esely-2016-10-29-i-adas-7/
http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/
https://konyvtar.elte.hu/hu/szolgaltatasok/otthoni-eleres
https://konyvtar.elte.hu/hu/szolgaltatasok/otthoni-eleres
https://www.konyvtar.elte.hu/hu/cikk/scitech-premium-collection-az-elte-n
http://search.proquest.com/index


EKSZ-hírlevél – 2016/IV. negyedév 2016. december 30. 4  

 
EKSZ-hírlevél – Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtári Szolgálatának hírlevele 

2016/IV. negyedév (2016. december 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. 

Próbahozzáférés a CNKI Kínai Tudományos Adatbázishoz 
 
A Tsinghua Egyetem és a Tongfang Knowledge Network Technology Co., Ltd. által üzemeltetett adatbázis 
tesztelés keretein belül 2017. január 5-ig elérhető az ELTE-n. Az adatbázis az egyetem IP területén, valamint 
Stunnel/VPN segítségével akár otthonról is szabadon böngészhető. A program kiemelt célja, hogy Kína területén kívül 
is naprakész információt szolgáltasson, így a legfontosabb cikkeket és tanulmányokat külön felületen, angol nyelven is 
feltöltik. Az adatbázis közvetlen elérhetősége: http://oversea.cnki.net/kns55/default.aspx 
 

   
 
Online előadás a CiteScore tudománymetriai mérőszámairól 
 
A Scopus hivatkozáskereső bibliográfiai adatbázisban egy új tudománymetriai mérőszám került bevezetésre. 2017. 
január 12-én 18:00-kor a Scopus két termékmenedzsere, Norman Azoulay és Chris James CiteScore metrics címmel tart 
webináriumot. Részletes információkat itt találhat. 
 

   
 
Az Egyetemi Könyvtárért Alapítvány kuratóriumi elnöke, dr. Kiszl Péter nagy értékű 
ajándékokat adott át az ELTE Egyetemi Könyvtár részére 
 
Az ELTE Egyetemi Könyvtár értékes eszközökkel gazdagodhatott az Egyetemi Könyvtárért Alapítvány 
jóvoltából, melyek átadására a könyvtár Dísztermében került sor. Az alapítvány – részben az elmúlt évben elnyert 
pályázati támogatások révén befolyt összegekből – fényképezőgépet, projektort, számítástechnikai eszközöket 
adományozott az Egyetemi Könyvtárban szervezett rendezvények színvonalas lebonyolításának és dokumentálásának, 
valamint az informatikai feladatok hatékony ellátásának támogatása céljából. Restaurátorunk a mindennapi munkájához 
nélkülözhetetlen speciális eszközt vehetett át, mely hozzájárul a restaurálási tevékenységek kiszélesítéséhez és kulturális 
örökségünk sérült dokumentumainak korszerű helyreállításához. A Közönségszolgálati osztály kényelmi szolgáltatásainak 
bővítése céljából dr. Kiszl Péter kuratóriumi elnök alvópárnákat és babzsákokat bocsátott olvasóink rendelkezésére, 
melyek a vizsgaidőszakban kiváló szolgálatot tölthetnek be az intenzív tanulási folyamatba beiktatott szünetekben. Az 
ünnepélyes átadás alkalmával Kálóczi Katalin főigazgató köszönetét fejezte ki az alapítvány támogatásáért, mely lehetővé 
tette könyvtárunk szolgáltatásainak bővítését. 
 

   
 

Könyv-örökbefogadás 
 
Az Egyetemi Könyvtárért Alapítvány folytatja örökbefogadási kampányát. Továbbra is 
várjuk 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

   

Köszönjük az Egyetemi Könyvtári Szolgálat valamennyi munkatársának egész éves munkáját. 
Minden kedves kollégánknak 

sikerekben gazdag új évet kívánunk!  
 
 

http://www.konyvtar.elte.hu/
https://konyvtar.elte.hu/hu/szolgaltatasok/otthoni-eleres
http://oversea.cnki.net/kns55/default.aspx
https://www.konyvtar.elte.hu/hu/cikk/online-eloadas-citescore-tudomanymetriai-meroszamrol
https://edit.elte.hu/xmlui/bitstream/handle/10831/22568/okobefogadhato_konyvek_kon2015.pdf
mailto:alapitvany@lib.elte.hu
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