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Együtt vagy külön?



Az Egyetemi Könyvtár és az Egyetemi 
Levéltár integrációja

• Az ELTE Szenátusának VI/2017 (I.16) számú határozata alapján 
(Hatályos 2017.II.1) összevonásra került a korábbi ELTE 
Egyetemi Könyvtár, az ELTE Egyetemi Levéltár, valamint a 
Savaria Egyetemi Központ Könyvtár és Levéltára is. Az új 
szervezet neve: ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár. 

• Az Egyetemi Könyvtár 1635-től működik önálló 
intézményként, az Egyetemi Levéltár pedig ebben az évben 
ünnepli 60 éve történt megalapítását.



Félelmek: megeszi-e a nagy hal a kis 
halat?

• szakmai önállóság és vezetés garanciája
• pénzügyi erőforrások garanciája
• személyi ellátottság biztosítása
• gyűjtemények integritása, átfedések kezelése



A nagy hal, azaz az Egyetemi Könyvtár, 
mint integráló intézmény

• minőségirányítási rendszer
• vezetési folyamatok  működése, kialakult tervezési és 

végrehajtási technikák, eszközök
• mátrix-projekt szervezet, együttműködő, csapatban dolgozó 

munkatársak
• vertikális és horizontális kommunikációs csatornák széles 

skálája
• szolgáltatói attitűd, szolgáltatás fejlesztés a stratégia 

középpontjában



Digitális „forradalom” a levéltárban

• Írásbeliség változása
– Dokumentumtípusok eltűnése
– Elektronikus irat

• Kutatói szokások változása
• Nyitott levéltár: gyors és használható 

információk



Szolgáltató levéltár

• Nyilvánosság
• Levéltári iratokhoz való gyors 

hozzáférés
• Nagy mennyiségű, feldolgozott 

iratanyag



Levéltári célok - közös megvalósításban

• A könyvtárban rendelkezésre álló erőforrások
– informatikai infrastruktúra és kompetencia, emberi erőforrás
– Pályázati adminisztráció támogatása
– A gyűjtemény bemutatásához szükséges infrastruktúra, és helyszín, 

emberi erőforrás
– Lobbi erő:képviselet egyetemi testületekben, egyetemi források 

bevonása



Levéltári célok - közös megvalósításban

• Létszámbővítés, hallgatói munka bevonása
• Szervellenőrzések felgyorsítása, átvett iratanyag fm jelentős 

növelése
• Levéltári nyilvántartások online megjelenése  a közös 

portálon, és országos adatbázisban
• Közös kiállítás, rendezvények 



Levéltári – könyvtári együttműködés, az 
integráció várható eredményei

• Minőségközpontú szolgáltatásfejlesztés, cél: az elégedett 
használó

• Szolgáltatási paletta bővülése az egyetem szervezetei és a 
nagyközönség számára

• Digitalizált tartalmak bővülése, közzététele
• Bekapcsolódás a levéltáros és muzeológus képzésbe, 

gyakorlóhely
• Forrásszerzési lehetőségek bővülése: pályázatok, turizmus, 

belső források
• Egyetemtörténeti kiállítóhely (múzeum) létrehozása



Ki veszít, ki nyer?

Mindenki nyer
• Levéltár: bővülő anyagi és emberi erőforrás
• Könyvtár: bővülő szolgáltatási paletta, a kulturális örökség 

széles körű prezentálása, több bemutatkozási lehetőség
• Az Egyetem: erősödő közgyűjteményi háttér,  a kulturális 

örökség, és az egyetemi tudásvagyon széles körű bemutatása

A legnagyobb nyertes: A széles nagyközönség, az elégedettebb 
felhasználó

Köszönöm a figyelmet!
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