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Bevezetés 

Az SZTE Klebelsberg Könyvtár 2017-ben a korábbi éveknek megfelelő működési 
feltételek között, eredményesen látta el feladatait: az egyetemen folyó oktató-, és 
kutatómunka támogatását, az egyetemi tudásvagyon megőrzését, a dokumentumok és 
információk hozzáadott értékkel való hozzáférhetővé tételét.  

Hagyományos feladataink ellátása mellett kiemelt céljaink a felhasználók digitális 
kompetenciáinak fejlesztése, a folyamatosan megújuló online források és a tudományos 
publikálást támogató eszközök megismertetése, a hallgatói tanulmányok sikeres 
befejezésének, valamint az egyetemen keletkező tudományos eredmények 
disszeminációjának támogatása. Az egyetem részéről a könyvtár irányában megfogalmazódó, 
a fentiekkel kapcsolatos igények, az ezekkel kapcsolatos stratégiai döntéselőkészítésekbe való 
egyre nagyobb mértékű bevonásunk, illetve a tevékenységünkkel kapcsolatos pozitív 
visszajelzések alapján elmondhatjuk, hogy a könyvtári területen bekövetkezett változásokból 
és a korábbi évek tapasztalataiból a megfelelő következtetéseket vontuk le. Ezek alapján 
határoztuk meg az ellátandó feladatok prioritását, a megvalósult és megvalósítandó 
fejlesztéseket, az új szolgáltatásokat, és a szervezetben végrehajtott változásokat. Úgy véljük, 
mindezekkel hatékonyan tudjuk támogatni az egyetemen folyó oktatást és kutatást.  

A fentieknek megfelelően a 2017-es esztendő számos újdonságot hozott: a 
feladatellátás biztosítása érdekében, az informatikai feladatok újragondolásának 
eredményeként komoly szervezeti változást valósítottunk meg, felhasználóinkkal való 
kommunikáció optimalizálása érdekében új honlapot vezettünk be, számos új szolgáltatást 
indítottunk, új, a követhetőséget és áttekinthetőséget javító eljárásokat javasoltunk az 
egyetemi eljárásrendben. 

Jelentős eredménynek tekintjük, hogy a 2017-es évben tovább folytatódott az 
egyetemen a szakirodalmi ellátással kapcsolatos tevékenységek egységesítése és az ehhez 
szükséges források felhasználásának átláthatóbbá tétele, bár ezen a téren még sok a 
tennivaló. 

A korábbi éveknek megfelelő működési keretek egyben azt is jelentik, hogy egyre 
nagyobb nehézségeket jelent a nyomtatott dokumentumállomány elvárható frissítése, és a 
működéshez és korszerű szolgáltatásokhoz nélkülözhetetlen informatikai infrastruktúra 
szinten tartása, nem utolsó sorban pedig a humán erőforrás, az elkötelezett, és szakmailag 
kiváló munkaerő megtartása. Jól képzett, könyvtári informatikában, adatbáziskezelésben, 
tartalomszolgáltatásban jártas könyvtáros (könyvtáros, könyvtáros-informatikus, 
informatikus) kollégáinkat sorra találják meg a piaci szféra szereplői olyan ajánlatokkal, 
amelyekkel közintézményként nem vagyunk versenytársak. A másik, máris jól érzékelhető 
kockázati tényező a területen maradó kollégák kiégése, elfásulása, rossz közérzete. Vonzó, 
vagy legalább kiszámítható életpályamodell hiányában mindez súlyosan veszélyezteti a 
feladatellátást.  

1) A 2017-ben történt legfontosabb változások  
a) Szervezeti átalakítás 

Tavasszal, hosszabb előkészítést követően létrehoztuk a Tartalomszolgáltatási Osztályt. 
A tartalomszolgáltatással kapcsolatos feladatokat korábban több munkaterület 
együttműködésében, projektek keretében végezték a munkatársak. Az ide tartozó feladatok 
mennyisége és súlya mostanra új, a különféle feladatokat új egységben kezelő osztály 
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létrehozását tette szükségessé. E szervezeti egység felelős a digitalizálásért és a 
repozitóriumok üzemeltetéséért, az elektronikus tartalmak beszerzéséért és szolgáltatásáért, 
a tudományos publikálás és kommunikáció támogatásáért, az Open Access-sel kapcsolatos, 
valamint a szerzők és a művek azonosítását támogató eljárásokért, az egyetemi 
tudománymenedzsment számára szükséges adatok szolgáltatásáért és a tudománymetriai 
szakértői tevékenységért. Az osztályon nyolc, más területről áthelyezett munkatárs dolgozik 
együttműködésben egyéb munkaterületekkel. Az osztály vezetésére Hoczopán Szabolcs, az 
osztályon belül működő digitalizáló csoport irányítására Molnár Sándor kapott megbízást. Az 
eddig eltelt időszak tapasztalatai alapján elmondható, hogy az átalakítás elérte célját.  

A szervezet átalakítását, valamint a Szervezeti Működési Szabályzat ennek megfelelő 
módosítását az SZTE szenátusa elfogadta1. 

 

 

 

b) Új szolgáltatások 

 Új honlap 

2017 őszén, több munkaterületről összeállított munkacsoport előkészítő munkájának 
eredményeként rendszerbe állítottuk új, minden eszközön megfelelő módon megjeleníthető, 
reszponzív honlapunkat2. A Wordpress keretrendszerben működő oldal teljes szerkezeti, 
tartalmi és szemléletbeli változást jelent a korábbihoz képest: lényegesen egyszerűbb 
megoldásokra, könnyebben megtalálható, jól érthető információkra törekedtünk, továbbá 
arra, hogy minél kézenfekvőbbé tegyük az adatbázisainkban való eligazodást, keresést. A 
visszajelzések alapján az olvasók örömmel fogadták3.  

 

                                                      
1 2017. június 12. /  2017. június 27. 
2 http://www.ek.szte.hu/ 
3 oldalmegtekintések: 318 559 db, munkamenetek száma: 165 893 db 
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 Chatszolgáltatás  

Kísérleti jelleggel, egyelőre napi négy órában chat tájékoztatást indítottunk. Az első két 
hónapban, összesen 230 órában napi 1-11 megkeresés történt olvasók illetve kollégák 
részéről. A kérdések megoszlása a következő volt: 

 

 

 

 Online felhasználói segédletek 

A leggyakrabban előforduló, illetve általunk legfontosabbnak vélt tájékoztató 
kérdéseket rövid videós segédletek formájában is igyekszünk feldolgozni olvasóink számára. 
Ezeket honlapunk4 mellett saját Youtube-csatornánkon5 is közzétesszük. 

 Szakdolgozati támogatás 

Fontosnak tekintjük a hallgatók tanulmányi munkájának, azok sikeres befejezésének 
támogatását. Honlapunk új fejezete a szakdolgozóknak nyújtott segítség6, amely mellé 
„Kölcsönözz ki egy könyvtárost!” címmel új,  személyes segítségnyújtásra alkalmas, online 
regisztrációval igénybe vehető szolgáltatást indítottunk7.  

 Publikációs támogatás 

Az SZTE Open Access politikája javaslatunkra az egyetemen kiadott tudományos 
folyóiratok támogatásával bővült. Ennek keretében az erre pályázó folyóiratok számára – 
részben pályázati forrásból – kialakítottunk egy nyílt forráskódú, a teljes szerkesztőségi 
folyamatot, valamint a teljes folyóiratszámok közzétételét is lefedő rendszert (Open Journal 
System)8. Az év végén szerződést kötöttünk plágiumkereső szoftver alkalmazására9.  

                                                      
4 http://www.ek.szte.hu/felhasznaloi-segedletek/ 
5 https://www.youtube.com/channel/UCei5X1jlhz9iOb3jZpCK7bA (22 anyag, 4711 megtekintés) 
6 http://szakdolgozat.ek.szte.hu/ (2545 látogató / 4624 munkamenet / 16627 oldalmegtekintés) 
7 http://szakdolgozat.ek.szte.hu/kolcsonozz-ki-egy-konyvtarost/ (76 megkeresés) 
8 http://www.ek.szte.hu/ojs-szerkesztosegi-rendszer-az-szte-klebelsberg-konyvtaraban/ 
9 CrosssRef (Turnitin): 2802 pdf-hivatkozás 
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 Olvasásnépszerűsítés 

A 2015-ben ilyen céllal kialakított Szieszta polcunk változatlan népszerűségnek örvend 
csakúgy, mint az hasonló céllal indított olvasókör (Betűevők) 10, illetve könyvajánló oldalunk11. 
2017-ben kialakítottuk a tudomány népszerűsítését szolgáló „SCI-eszta” polcot. Emellett és 
ennek népszerűsítésére pedig több, hasonló céllal megszervezett előadás megtartására 
sikerült egyetemünk kutatóit megnyernünk12. 

 Dokumentumbeszerzés minőségbiztosítása 

A dokumentumbeszerzés egyszerűsítésére, az azzal kapcsolatos adminisztráció 
átláthatóbbá tételére az SZTE Informatikai és Szolgáltatási Igazgatósággal együttműködve a 
teljes folyamatot lefedő elektronikus űrlap fejlesztésére került sor a Modulo-ban. A következő 
év elejétől fokozatosan kezdjük el a használatát. 

 ISBN-iroda, kötelespéldányok kezelése 

A Szegedi Tudományegyetem szervezeti egységei és kiadói által megjelentetett művek 
archiválása és szolgáltatása a Klebelsberg Könyvtár feladata. E kötelezettség maradéktalan és 
nyomon követhető teljesítéséhez elengedhetetlen az ezekkel kapcsolatos információk 
teljessége. Ennek érdekében javaslatunkra az egyetem kancellárja elrendelte, hogy a 
megjelentetni kívánt művekhez szükséges azonosítók kiadásának, valamint az azokból 
beszolgáltatandó nyomtatott és elektronikus kötelespéldányok kezelésének feladatát 2018 
elejétől az egyetem könyvtára lássa el13. A feladat végrehajtását a Modulo-ban az előző év 
őszén fejlesztett elektronikus űrlap támogatja 

 Belső kommunikáció javítása 

2017. februárjában „Hajónapló” címmel útjára indítottuk a könyvtár belső szakmai 
blogját. Az év során összesen több mint száz bejegyzés született, amelyek segítségével 
működésünkkel, programjainkkal, illetve a szakma újdonságaival kapcsolatos információkat 
osztottunk meg a könyvtár munkatársaival. 

2) Tevékenység, eredmények, mutatók 
a) Szervezet, személyi állomány, feladatellátás 

2017-ben nyugdíjazás miatt megürült az általános főigazgató-helyettes, illetve a 
Szakreferensi Osztály vezetőjének pozíciója14. A feladatellátás folyamatosságának biztosítása 
érdekében első körben egy évre Nagy Gyula került megbízásra a főigazgató-helyettesi, Nagy 
Anita az osztályvezetői feladat ellátására. Ősszel a gyermekgondozási szabadságra távozó 
Balatoni Andrea helyére belső pályázat útján Gombos Zsuzsanna kapott megbízást a 
Feldolgozó Osztály vezetésére. A felsoroltakon túl különféle okokból hét kolléga távozott az 
intézményből15. Részben a távozásokkal üresen maradt posztokra, részben az OA-tevékenység 
támogatására biztosított központi forrásból 10 új kolléga kezdte meg munkáját a 

                                                      
10 https://www.facebook.com/groups/betuevok/  
11 http://konyvajanlo.ek.szte.hu/  
12 ld. a 9. sz. mellékletben 
13 http://www.ek.szte.hu/uj-szolgaltatas-isbnissn-igenyles/ (a feladat gazdája az Egyetemi Gyűjtemény) 
14 Czinkóczkiné Meskó Eszter (2017.08.06.), Hulesch Helga (2017.02.18.) 
15 Szabó Gilinger Eszter (2017.01.31.), Marton Györgyi (2017.02.28.),  Zawiasa Robert (2017.05.10.), Márki-
Zayné Fazekas Mónika (2017.06.30.), Tőke Márton (2017.06.30.), Kérdő András (2017.10.31.), Varga László Jenő 
(2017.12.31.) 

https://www.facebook.com/groups/betuevok/
http://konyvajanlo.ek.szte.hu/
http://www.ek.szte.hu/uj-szolgaltatas-isbnissn-igenyles/
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könyvtárban16. Az intézménynek 2017. december 31-én 125 munkatársa volt, közülük 108 
könyvtárosi munkakörben. 

b) Minőségbiztosítás 

Minőségirányítási rendszerünk a korábbiakban kialakított munkamegosztás alapján 
működik. 2017 tavaszán már saját, megfelelően képzett belső auditor kollégáink végezték a 
belső auditot, és irányították a tanúsítási eljárásra való felkészülést. Utóbbi június 13-15. 
között, az SZTE többi egységével azonos időben, az új szabvány (ISO 9001:2015) alapján zajlott 
le, és ismét pozitív eredménnyel zárult17.  

A sikeres feladatellátáshoz nélkülözhetetlenek képzéseink. Ezek zömében saját 
szervezésű belső, kisebb számban külső képzőhely vagy szolgáltató által meghirdetett 
oktatások. Tartalmukat illetően az egyes munkafolyamatokhoz kapcsolódnak, az új eszközök 
megismertetését célozzák, illetve a minőségirányítási rendszerrel kapcsolatosak. 

Az elmúlt évben a Tanulmányi és Információs Központban működő egységekkel közös, 
69 kérdésből álló elégedettségmérést végeztünk magyar és angol nyelven. A felmérést 1677 
látogató töltötte ki18. Külön öröm volt számunkra, hogy válaszadóink  nagy számban (több 
mint ötszáz esetben) írtak szöveges értékelést, osztották meg velünk személyes véleményüket 
is. A felmérés eredményeinek értékelése, a leggyakoribb kérdésekre a korábbi gyakorlatnak 
megfelelően19 nyilvános, közös felületen adandó válaszok kidolgozása jelenleg zajlik.  

c) Költségvetés, bevételek, pályázatok 

A Bevezetőben leírtaknak megfelelően a Klebelsberg Könyvtár költségvetése 2017-ben 
a korábbi éveknek megfelelő volt. Szintén a korábbi éveknek megfelelően az egyetem 
biztosította a megemelt diplomás minimálbérhez, illetve a többműszakos munkarend 
fenntartásához szükséges forrást.  

A könyvtár működését, az informatikai infrastruktúra üzemeltetését, szinten tartását, 
illetve a könyvtár dokumentumbeszerzéseit biztosító dologi keretünk 2013 óta változatlan. 
Ennek nagyobbik részét költöttük dokumentumvásárlásra, kisebbik részét egyéb dologi 
kiadásokra és a működésre. Saját bevételeink és korábbi bevételeinkből származó 
megtakarításaink számítógépparkunk és WiFi-hálózatunk szerény mértékű fejlesztését tette 
lehetővé. 

A feladatellátást nagyban támogatta az a 100 MFT-os keretösszeg, amelyet az egyetem 
főként a korábbi OTKA-pályázatok Open Access-re fordítandó keretösszegéből ilyen típusú 
tevékenységek finanszírozására biztosított egy évre. Ez lehetővé tette az OA-publikációkhoz 
szükséges APC-k és szerződések finanszírozását, három, ilyen tevékenységet ellátó munkatárs 
alkalmazását, az egyetem tudományos folyóiratainak támogatását, illetve bizonyos források 
finanszírozását. 

Pályázatok 

Könyvtárunk az SZTE két nyertes EFOP pályázatában vesz részt. 

                                                      
16 Modla Márk (2017.01.01.), Hernek István (2017.03.25.), Tőke Márton (2017.04.02.), Kobolák 
Andrea(2017.07.01.), Schelhammer Zsófia (2017.08.21.), Zeller Rozália (2017.09.01.) 
Czesznak Lilla (2017.09.15.), Dukai Klaudia  (2017.09.15.), Dula Márk (2017.11.01.), Gergity Kinga (2017.11.01.) 
17 https://goo.gl/FdcBgi  
18 1484 magyar, 193 angol nyelven 
19 http://www.ek.szte.hu/gyik/  

https://goo.gl/FdcBgi
http://www.ek.szte.hu/gyik/
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Az EFOP 3.6.120 pályázatának keretében az Open Journal System keretrendszer 
felhasználásával intézményi Open Access publikálási platform megalkotását tűztük ki a 
Szegedi Tudományegyetem által kiadott folyóiratok, egyetemi acták számára. Előzetes 
felméréseink alapján az egyetemen ilyen kiadványokat megjelentető szerkesztőségek részéről 
nagy igény mutatkozik egy nemzetközi gyakorlatban is széleskörűen használt, professzionális 

szerkesztőségi rendszerre. 2017-ben megtörtént a menedzsment kialakítása, a főbb 
munkafolyamatok meghatározása, a rendszer működtetésével kapcsolatos munkacsoport 

felállítása, a részfeladatok kiosztása a szereplők számára. Üzembe állítottuk a nyílt forráskódú 
rendszert, és megkezdtük az egyeztetéseket a szerkesztőségekkel. 

Az EFOP 3.4.321 AP6-os  alprojektjében (SZTE Open Online Oktatás Stratégia) érdekelt a 
könyvtár.  A négy éves futamidejű program célja a digitális, online, elektronikus, e-learning 
oktatási anyagok előállításának, tárolásának és közzétételének támogatása a Szegedi 
Tudományegyetemen.  Ennek keretében fontos a jelenleg is meglévő, szigetszerűen működő 
rendszerek összekapcsolása, amelynek egyik fontos mozzanata egy tananyagtároló és 
archiváló oktatási repozitórium  (Egyetemi Tananyag Archívum) kialakítása és üzemeltetése, 
amely szabványosan valósítja meg a tananyagok és metainformációk tárolását. E projekt 
keretében a fenti célokhoz szükséges eszközök beszerzése is lehetővé válik mintegy 14,5 millió 
ft értékben22. 

d) Infrastruktúra 

i) Informatikai háttér 

Informatikai eszközparkunk jelen pillanatban éppen megfelelő – több egyetemi 
könyvtárral való összehasonlításban kifejezetten jónak mondható –, azonban ennek 
folyamatos frissítése kívánatos lenne a szolgáltatások megfelelő színvonalának biztosításához. 
2017. első felében sikerült üzembe állítani a Felsőoktatási Struktúra Átalakítása projekt 
pályázatán elnyert, 2016-ban beszerzett új, a korábbinál lényegesen nagyobb kapacitású 
szerverparkunkat, és az év során a legfontosabb digitális állományok és szolgáltatások át is 
kerültek az új környezetbe. Hogy ez mennyire időszerű volt, az is mutatja, hogy októberben a 
régi szerver váratlanul összeomlott, a – szerencsés módon már csak néhány – azon működő 
szolgáltatás helyreállításához külső szakértőhöz kellett fordulnunk. 

Egyre sürgetőbbnek tűnik az intézményünkben üzemeltetett nyilvános és 
munkaállomások cseréje, különös tekintettel arra, hogy azok egy részén már nem támogatott 
operációs rendszer fut, amit a gépek kora és egyéb paraméterei már nem engednek frissíteni. 

Az elmúlt két évben ismét ugrásszerűen nőtt az egyetemi könyvtár és a TIK látogatói 
által használt mobil eszközök száma. Ez elodázhatatlanná teszi a Wifi- hálózat újabb 
megerősítését. 

A rendszer üzemeltetéséhez szükséges humán erőforrás biztosításával szintén gondjaink 
vannak, hiszen az informatikusokra talán még fokozottabban igazak a bevezetőben jelzett 

                                                      
20 EFOP-3.6.1-16-2016-00008, Intelligens élettudományi technológiák, módszertanok, alkalmazások fejlesztése 
és innovatív folyamatok, szolgáltatások kialakítása a szegedi tudásbázisra építve (https://www.u-
szeged.hu/efop-361-00008-adatlap)  
21 EFOP-3.4.3-16-2016-00014, A Szegedi Tudományegyetem oktatási és szolgáltatási teljesítményének innovatív 
fejlesztése a munkaerő-piaci és a nemzetközi verseny kihívásaira való felkészülés jegyében (https://www.u-
szeged.hu/fejlesztesiprojektek/efop-3-4-3-16-2016-00014/efop-3-4-3-16-2016-00014)  
22 szkennerek, fényképezőgép és eszközkezelő szoftverek 

https://www.u-szeged.hu/efop-361-00008-adatlap
https://www.u-szeged.hu/efop-361-00008-adatlap
https://www.u-szeged.hu/fejlesztesiprojektek/efop-3-4-3-16-2016-00014/efop-3-4-3-16-2016-00014
https://www.u-szeged.hu/fejlesztesiprojektek/efop-3-4-3-16-2016-00014/efop-3-4-3-16-2016-00014
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erőforrás-nehézségek. A megüresedő helyekre nagyon nehezen lehet adott feladatnak 
megfelelő szakértelemmel, tapasztalattal bíró munkatársat találni, az utóbbi időben többnyire 
hallgatókkal kell betölteni az ilyeneket. Az ő betanításuk hosszú és felelősségteljes feladat –
más feladatok elvégzésétől is elvonja az időt, energiát –, a betanítást, diplomaszerzést 
követően aztán többnyire újrakezdődik a történet. 

A fenti nehézségek hosszú távon bizonyosan egyre nehezebben lesznek intézményen 
belül kezelhetők, ezért az elmúlt év őszén több körben egyeztetéseket indítottunk az SZTE 
Informatikai és Szolgáltatási Igazgatóság vezetésével az együttműködés lehetőségeiről. 
Hosszabb távon mindenképpen ezt látjuk biztonságos megoldásnak, illetve az egyetem 
részéről is támogatható működési formának. 

ii) Üzemeltetés 

Az épület üzemeltetése nem a könyvtár feladata, mint ahogy a berendezési tárgyak 
szükséges javítása, cseréje sem. A Tanulmányi és Információs Központban található 
intézmények közül a legnagyobb a könyvtár, ezért mi érzékeljük talán legerőteljesebben az 
olvasók és munkatársak által egyre gyakrabban jelzett, az épület állagának romlásával járó 
problémákat. A 2017 őszén végzett elégedettségmérés számos ilyenre is felhívta a figyelmet.  

Helyenként cserére szorulnak a könyvtár berendezései (pl. a munkaállomásokhoz 
tartozó székek), máshol az olvasói szokások változásai miatt lenne szükség némi átalakításra 
(pl. az olvasói terekben elektromos csatlakozóból a jelenleginek a többszörösére lenne 
szükség). Az ezekhez szükséges forrás egyelőre sem az épület, sem a könyvtár 
költségvetéséből, sem pályázatból nem áll rendelkezésre. 

Az épületüzemeltetésért felelős igazgatósággal korrekt az együttműködésünk, 
tapasztalataink szerint nem az igazgatóság szándékain és eljárási rendjén múlik a felmerülő 
problémák nehézkes megoldása. Nem csak a meglévő hibák javításának a jelenleginél 
hatékonyabb megoldására lenne szükség, hanem az épület állapotának folyamatos és 
megfelelő szinten tartásához szükséges forrásokra is. Ezt nem lehet kizárólag a saját 
bevételekből megoldani, főleg úgy nem, hogy a saját bevételek forrása többnyire olyan 
rendezvényeknek a megvalósulása, amelyek az itt működő intézmények működését 
befolyásolják, adott esetben az épület (korábbi) bezárását jelentik23. Ezt a felhasználók – a 
felmérésben is érzékelhetően, de azon túl is – nehezményezik. Mindezen problémák 
kezeléséhez a jelenleginél határozottabb egyetemi szándékok és több forrás lenne szükséges. 

e) Gyűjteményszervezés 
i) Állománygyarapítás 

A dokumentumok beszerzését csaknem a teljes egyetem számára könyvtárunk végzi. A 
kivételt az a néhány egység képezi, amely 2004-ben az azt fenntartó egység kérésének 
megfelelően nem integrálódott az egyetemi könyvtárba, hanem eredeti helyén maradva, 
önálló leltározási és feldolgozó tevékenységet végez24.  

                                                      
23 2017-ben ősszesen 146 órával rövidült meg rendezvények miatt a könyvtár nyitvatartása. A hétköznapi 
nyitvatartásunk 14 óra, tehát ez valamivel több, mint 10 munkanapnak felel meg. 
24 ETSZK Kari Könyvtár, TTIK Bolyai Intézet, Informatikai Intézet kvt., gyakorló iskolák könyvtárai 
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Leltári gyarapodásunk 2017-ben 26.054 db dokumentum 107 684 952 Ft értékben25. A 
könyvek gyarapodásának továbbra is jelentő forrásai a könyvtártámogatási programok26, a 
köteles példányok27, a hagyatékok28, az ajándékok29, valamint a belföldi és nemzetközi csere30.  

Az SZTE a nálunk nyilvántartott kifizetett számlák alapján 2017-ben összesen 
430.741.658 Ft-ot költött dokumentumbeszerzésre. Ez magában foglalja a könyvtár és a karok 
igényei alapján megvásárolt könyveket31, folyóiratokat, valamint az előfizetett online, 
nagyobbrészt az EISZ-en keresztül igényelt tartalmakat is32. Utóbbiak beszerzését – az előző 
évekhez hasonlóan – az EMMI támogatta az előfizetések nettó összegének finanszírozásával.  

Az előző évben is kedvezően alakult számunkra az EISZ-be bevont tartalmak bővülése és 
az egyes csomagok összetétele. 2017-ben 8.123-mal bővült az SZTE-ről elérhető e-folyóiratok 
(összesen 87.123 cím), 26.085-tel az e-könyvek (összesen 244.686) száma. A szolgáltatókkal 
való tárgyalási stratégia is pozitívan változott, mindez átgondoltabb tervezést, és az 
erőforrásokkal való jobb gazdálkodást tesz lehetővé.  

Míg az elektronikus tartalmak megvásárlásához szükséges forrásokat az elmúlt években 
örvendetes módon sikerült biztosítani, hosszabb ideje nehézséget jelent a nyomtatott 
szakirodalom és tananyag frissítése, a szükséges példányszámok beszerzése. A hallgatók 
körében az elektronikus források használata még mindig sokkal kevésbé népszerű, mint azt 
várnánk, bizonyos tudományterületeken pedig tanulásra használható online források 
nincsenek. Könyvtári forrásokból ezt csak kismértékben és elégtelenül tudjuk kompenzálni, 
szakmailag ez egyre nehezebben vállalható. 

ii) Feldolgozás 

Feldolgozó tevékenységünknek rugalmasan igazodnia kell az állományszervezés alapján 
meghatározott feladatokhoz: az új dokumentumok feldolgozása mellett jelentős erőforrást 
igényel a folyamatosan változó online tartalmakkal kapcsolatos információk megjelenítése a 
katalógusban, az állományrendezéssel kapcsolatos tennivalók (retrospektív feldolgozás, külső 
helyszínekről beszállításra kerülő állományok kezelése), a digitalizált tartalmak analitikus 
feltárása, valamint az MTMT adatbázis SZTE-s adatainak megfelelő frissítése és ellenőrzése. 
Mindennek végrehajtásához nem csak a többi munkaterülettel való szoros együttműködés 
szükséges33, hanem az abban résztvevő munkatársak folyamatos továbbképzése, valamint 
nagyon átgondolt szervező-, és ellenőrző tevékenység a vezetők részéről. Ezek nélkül a 
dokumentumok szolgáltatása, és a szolgáltatások folyamatos aktualizálása nem lenne 

                                                      
25 Részletesen a 1. sz. mellékletben 
26 NKA, Márai, Mikes program (2.937 kötet) 
27 12.328 pld 
28 1793 pld 
29 2.828 pld 
30 259 pld 
31 Kari megrendelésre összesen 1017 könyvet rendeltünk 12.046.404 Ft értékben, valamint 4.412.828 Ft 
értékben belföldi (338 példány), 
32 Részletesen a 2. sz. mellékletben 
33 az elektronikus forrásokkal kapcsolatos információk feldolgozása a Tartalomszolgáltatási Osztály feladata, a 
repozitóriumok feltöltése, a digitalizált állományok kezelése, a feldolgozás bizonyos részeinek elvégzése is 
részben itt, részben a Feldolgozó Osztályon, kisebb mértékben egyéb területekre is kiterjedő projektmunka 
eredményeképpen valósul meg 
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lehetséges. 2017-ben a leírt tevékenységek eredményeként mintegy 250 ezer rekord 
elkészítése és módosítása történt meg adatbázisainkban34 

iii) Állományrendezés, raktározás, állagmegóvás, selejtezés/apasztás 

Még mindig folyamatos a 2004-ben be nem költözött tanszéki, klinikai könyvállományok 
beköltözése. Az elmúlt évben összesen csaknem 300 fm-nyi ilyen dokumentum feldolgozása 
zajlott35. Összesen 229 fm régi állományt szállítottunk be külső raktárból rektrospektív 
feldolgozás céljával. Szintén folyamatos a 4. emeleti raktárban elhelyezett folyóiratok 
feldolgozása és selejtezése: 240 cím készült el 2017-ben36. Nem kevésbé fontos az olvasói 
terekben található állományok folyamatos ellenőrzése: az Általános Folyóiratolvasó, az 
orvostudományi és jogi szakterület, az Osztrák Könyvtár, a Hungarika Gyűjtemény, valamint a 
teljes magyar nyelvészeti és irodalmi állomány, a természettudományi olvasó folyóiratai, 
illetve az nyelvkönyvek (és a hozzájuk tartozó hanganyagok) felülvizsgálata történt meg. Ezen 
állományok revíziója, valamint a külső állományok rendezése, szakmai értékelése, központi 
állományba illesztése, illetve selejtezése az illetékes szakreferensek irányításával, több 
munkaterület szoros együttműködésével valósul meg. 

Az elmúlt évben a korábbiaknál nagyobb arányú selejtezésre nyílt lehetőség a nyári 
bezárás idején, a könyvtár több munkaterületén dolgozók bevonásával. Ennek 
eredményeként összesen 50.548 tétel selejtezése történt meg. A fölöspéldány-jegyzékekről 
több mint 10 ezer kötetet tudtunk más intézményeknek juttatni. 

Az állományrendezés és a selejtezés nem utolsó sorban azért is szükséges, mivel raktári 
kapacitásaink határosak: a rendelkezésünkre álló összesen 29.639 fm-ből 2017 decemberében 
mindössze 2.698 fm volt szabad37.  

iv) Digitalizálás, repozitóriumok 

Digitalizálási tevékenységünket egyetemi könyvtári feladataink, az állományrendezés, 
valamint az állományvédelem szempontjai határozzák meg. 2017-ben 143 ezer oldalt 
digitalizáltunk. Ennek a tevékenységünknek célja elsősorban az egyetemi tudásvagyon 
megőrzése és szolgáltatása. Repozitóriumaink38 az elmúlt évben összesen 125.654 rekorddal 
bővültek. Ezekkel kapcsolatban jelentős előrelépés, hogy mostanra minden teljes szövegű 
állományunk szolgáltatása egységesen EPrints-keretrendszerben történik, ami azok egységes 
kezelését, hosszabb távon közös lekérdezését teszi majd lehetővé. A tavalyi évben beépítésre 
került a statisztikai modul ezekbe az adatbázisokba. Ennek segítségével nem csak a használati 
adatokról39, hanem az egyes dokumentumok letöltési számaival kapcsolatban tájékozódni 
lehet. Tovább emelkedett a repozitóriumokban szabadon elérhető publikációk aránya. Az 

                                                      
34 Az ezzel kapcsolatos adatokat ld. a 3. sz. mellékletben 
35 Kísérleti Fizika Tanszék, Állatrendszertani Intézet, II.sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ, 
Reumatológiai Klinika, Növénybiológiai Tanszék, JGYPK Kémiai Intézet, Gyógyszerhatástani és Biofarmáciai 
Intézet, BTK Latin,  Néprajz, és Finnugor tanszék 
36 egy-egy címhez tartozó összes szám, példány összeszedése, a folyóirat besorolásának megfelelő számú teljes, 
hiánytalan sorozat összeállítása, szükség esetén köttetése, raktári beállítása, a szükséges rekrodjavítások-, 
összevonások elvégzése, selejtezés 
37 a raktárakkal kapcsolatos adatokat ld. a 4. sz. mellékletben 
38 http://www.ek.szte.hu/contenta-repozitoriumok/  
39 összesen 630.019 letöltés, 94.509 munkamenet - részletesen ld. az 5. sz. mellékletben 

http://www.ek.szte.hu/contenta-repozitoriumok/
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egyetemi kiadványok esetében40 ez jelenleg 68%, az egyetemi szerzőktől megjelent 
publikációknak41 62%-a open access.  

Digitalizálási tevékenységünk másik prioritása az állományvédelem és a 
dokumentumokhoz való online hozzáférés lehetőségének biztosítása. Ezen a területen már 
hosszabb ideje országos projekthez is csatlakozunk, amelynek alapja az az együttműködési 
megállapodás42, amivel könyvtárunk külső közreműködő bevonásával jelentősen gyorsítani 
tudja olyan állományok feldolgozását, amelyek esetében ez szakmailag indokolt, s amelyek így 
a korábbinál sokkal szélesebb nyilvánosság számára válnak elérhetővé. A megállapodás 
értelmében zajlik a digitalizálandó anyag kiválasztása, átadása, az elektronikus tartalom 
befogadása, illetve a a digitálisan feldolgozott eredeti dokumentumok kezelése. Ennek az 
országos könyvtári és levéltári együttműködésben megvalósuló digitalizálási projektnek az 
eredménye a Hungaricana Közgyűjteményi Portál, valamit az EISZ keretében az SZTE-n is 
elérhető Arcanum Digitális Tudástár43. A 2017. őszén folytatott egyeztetések eredményeként, 
a jogtulajdonossal történt megegyezés alapján a közeljövőben a könyvtár által digitalizált 
Délmagyarország első 100 évfolyamát tartalmazó DélmagyArchív adattár is elérhető lesz a 
Hungaricana-ban. 

A már digitalizált papíralapú dokumentumok további sorsát – csakúgy, mint az 
állományrendezés során selejtezésre jelölt egyéb dokumentumokét – a könyvtár Gyűjtőköri 
Szabályzata44 alapján kialakított szempontrendszer szerint döntik el az ezért felelős 
munkatársak. Selejtezési eljárásrendünk szigorú és mindenben megfelel az érvényes törvényi 
rendelkezéseknek.  

Digitalizálási tevékenységünk kiterjed a muzeális dokumentumok körére is. Ennek 
eredményeit a közeli jövőben kialakítandó ütemterv alapján fogjuk hozzáférhetővé tenni. 

A digitalizálás során felvágott, és megtartani kívánt példányok újrakötését, a nyomtatott 
folyóiratok éves kötését, valamint az állagmegóvó tevékenységet saját kötészeti műhelyünk 
végzi45 

f) Könyvtárhasználat, személyes használat, felhasználóképzés, kommunikáció 

Jelenleg 27.629 fő rendelkezik könyvtárunkban érvényes tagsággal, az újonnan 
beiratkozottak száma 2017-ben 4.724 volt. A regisztrációk számának csökkenése 
összefüggésben lehet a hallgató létszám csökkenésével, de azzal is, hogy az egyetemünkön 
2017. áprilisában rendszerbe állított Neptun tanulmányi rendszerben nincs kidolgozva az 
integrált könyvtári rendszerrel való közvetlen adatkapcsolat (ami korábban az ETR-ben 
létezett). Ezzel a hallgatói jogviszony ellenőrzésének közvetlen lehetősége megszűnt, a 
beiratkozás nehézkesebbé vált.  

Összesen 187.737 kölcsönzési tranzakció történt, a leadott raktári kérések szám 35.059 
volt (teljesített: 34.151). Az olvasói terekben, szabadpolcon elhelyezett mintegy 400 ezer 

                                                      
40 http://acta.bibl.u-szeged.hu/  
41 http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/  
42 Digitalizálási együttműködési megállapodás a Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Kuno Könyvtára és az 
ARCANUM Adatbázis Kft között. Elfogadta az SZTE szenátusa (2012. május 21.) 
43 https://hungaricana.hu/hu/, https://adtplus.arcanum.hu/hu/ 
44 http://www.ek.szte.hu/a-szegedi-tudomanyegyetem-klebelsberg-kuno-konyvtaranak-gyujtokori-szabalyzata/ 
45 2017-ben 3510 db kötés 

http://acta.bibl.u-szeged.hu/
http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/
https://hungaricana.hu/hu/
https://adtplus.arcanum.hu/hu/
http://www.ek.szte.hu/a-szegedi-tudomanyegyetem-klebelsberg-kuno-konyvtaranak-gyujtokori-szabalyzata/
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dokumentum használatának mérésére egzakt módszerünk nincs, csak azt tudjuk, hogy az 
online raktári kikérővel összesen 6.207 dokumentumot kértek ki helyben használatra. 

A könyvtárközi kölcsönzésben 2.296 kérés futott be, ebből 2.201 volt teljesíthető. 
Könyvtárunk 458 kérést továbbított, ebből 209 teljesült. Ezek az számok – az utolsót 
leszámítva - valamivel meghaladják a tavalyiakat. 

 A könyvtári belépések száma valamelyest csökkent az elmúlt évhez képest, de még 
mindig felette maradt a 2015-ös évinek. Ezzel kapcsolatban arról sem szabad elfeledkezni, 
hogy a regisztrált felhasználók száma is alatta maradt a korábbi évekének – ez összefüggésben 
van az egyetemi hallgatói létszám csökkenésével. 

 

 

 

A 2015. decemberében bevezetett hosszabb nyitvatartást az olvasók megkedvelték, ez 
jól érzékelhető az egyes idősávokban mért adatokból. Az előző évhez képest minden 
idősávban jelentősen megnőtt az olvasói létszám, beleértve a korábbi zárás (20 óra) utáni 
időszakot is. 
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Az online források használati statisztikái ismét emelkedést mutatnak46. Ez köszönhető 
egyrészt a források mennyiségi bővülésének, másrészt annak, hogy a szakreferens és 
tartalomszolgáltatásért felelős munkatársaink ezekkel kapcsolatos tájékoztató 
tevékenységének hatékonysága és az erre irányuló fogadókészség tovább javult. 

 

 

 

g) Felhasználóképzés, oktatás, szerzők támogatása 

Szolgáltatásaink, az új források és eszközök megismertetése több munkaterület szoros 
együttműködésével47, az egyes információknak a megfelelő felhasználói réteg számára 
történő célzott eljuttatásával, az ehhez szükséges módszertan és eszközök kiválasztásával 
történik. 

A hallgatók tanulmányainak sikeres befejezése, a lemorzsolódás csökkentése, a digitális 
írástudás elmélyítése érdekében törekszünk arra, hogy ők lehetőleg tanrendbe építve 
jussanak korszerű könyvtárhasználói ismeretekhez. A Bölcsészettudományi Karon évek óta 
tartott általánosan művelő könyvtárhasználati kurzus online is elérhető tananyagát48 az előző 
évben angol nyelven külföldi hallgatók számára is elérhetővé tettük49. Hasonló tematikával 
számos alkalommal és helyszínen tartottak szakreferens kollégák bemutatókat, képzéseket az 
egyetem különböző karainak hallgatói számára50. Ezt a célt szolgálják az elsősorban a hallgatók 
számára szervezett könyvtárlátogatások, túrák51 csakúgy, mint a már említett új szakdolgozati 
segítségnyújtás is. Gyors segítséget nyújtanak munkatársaink a chat segítségével, illetve 

                                                      
46 az előfizetett források listája és a részletes használati adatok a 6. sz. mellékletben 
47 Szakirodalmi és Információs Osztály és PR-csoport, Olvasószolgálati Osztály, Szakreferensi Osztály, 
Tartalomszolgáltatási Osztály, Különgyűjtemények 
48 http://www.ek.szte.hu/konyvtar-es-informatikai-alapismeretek/  
49 http://www.ek.szte.hu/introduction-to-library-and-information-science/?lang=en  
50 ETSZK FOK, ÁJTK, TTIK (magyar és angol nyelven, 161 résztvevő) 
51 részvétel: 97 csoportban, 1515 fő – ld. a 8. sz. mellékletet 
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természetesen a tájékozató szolgálatnál, vagy az olvasótermi posztokon hozzájuk 
fordulóknak52.  

A tudományos publikálás támogatása, az eredmények láthatóságának növelése, és az 
ezekkel kapcsolatos adatszolgáltatás a Szerzői Eszköztár oldalunk által összefogott 
témakörökben történik. Ennek használati adatai azt mutatják, hogy az oldal hasznos 
információkat tartalmaz, a felhasználók gyakran látogatják53.  

2017-ben 237-en adtak be Open Access pályázatot, ez csaknem kétszerese az előző 
évinek. A naptári év során összesen 76 cikk jelent meg egyetemi támogatással54. A kutatók 
által legjobban preferált folyóiratok kiadói közül néggyel kötöttünk új membership-szerződést 
(Dovepress, Hindawi, Frontiers, Royal Society of Chemistry). Az OA-támogatásokkal, 
szerződésekkel kapcsolatos ellenőrzések, tanácsadások, ügyintézés egyre több erőforrást 
igényelnek55, ehhez az elmúlt évben – reményeink szerint a továbbiakban is – jelentős 
segítséget nyújtott a külön erre a célra elkülönített egyetemi támogatás.  

Az SZTE érdekkörében megjelent tudományos publikációk (cikkek, disszertációk56) 
számára összesen 462 DOI-szám kiosztása történt meg. Meglévő CrossRef szerződésünket – a 
bevezetésben említettek szerint – plágiumkereső szolgáltatással egészítettük ki. Ennek 
keretében 2802 azonosítót láttunk el pdf-re mutató linkkel. 

A tudományos publikálást segítő és annak eredményességét láthatóvá tevő eszközök, és 
az új elektronikus források minél több fórumon való bemutatása, használatuk megtanítása 
elengedhetetlen ahhoz, hogy az azokra fordított anyagi és humán erőforrások jól 
hasznosuljanak. Ennek érdekében számos tájékoztatót, bemutatót szervezünk úgy saját 
munkatársaink57, mint az egyetem egységeiben dolgozók számára, sok esetben a szolgáltatók 
bevonásával58. A szakreferensek és a tartalomszolgáltatásban közvetlenül érintettek számára 
igyekszünk lehetőséget biztosítani arra, hogy maguk is megfelelőképpen tájékozódni tudjanak 
az EISZ, vagy a szolgáltatók által szervezett rendezvényeken, tréningeken. 

A szakreferensek nagy súlyt helyeznek a szakterületük egységeivel való rendszeres 
személyes kapcsolattartásra. Az elmúlt évek kitartó és eredményes munkájának 
köszönhetően erre a karokon is egyre nagyobb az igény, sok lehetőséget kapnak rá59.  

Továbbra is jelentős erőforrásokat igényel MTMT-vel kapcsolatos feladatok ellátása. 
Folyamatos lehetőséget biztosítunk a szerzők és az egyetemen megbízott MTMT-
adminisztrátorok képzésére, segítségnyújtásra, végezzük a szükséges adattisztítást, a 
rekordok ellenőrzését és készítjük el az igényelt adatlekérdezéseket60. Az MTMT 
üzemeltetésével kapcsolatban problémát jelent az, hogy néhány egyetemi egységben nincs, 

                                                      
52 személyesen, chaten és telefonon összesen 74.346 esetben 
53 http://szerzoknek.ek.szte.hu/ (munkamenetek száma: 4.606 (2016:1619), oldalmegtekintések: 318.559) 
54 7. sz. melléklet 
55 733 levélváltás, 928 Scopus ID és MTMT ID profil ellenőrzés, 22 626 310 Ft számlás kifizetés 
56 The Electronic Journal of Qualitative Theory of Differential Equations (102) Acta Scientiarum 
Mathematicarum  (41), Belvedere Meridonale (62), Acta Cybernetica (40), Jelentés és Nyelvhasználat  (11), 
Fiatal Gyógynövénykutatók Fóruma (10), disszertációk (196) – összesen 737 USD értékben 
57 belső képzések 17 alkalommal 
58 részletesen a 8. sz. mellékletben 
59 ld. az előző hivatkozást 
60 37 listaellenőrzés (~ 3.100 forrásközlemény + ~ 14.100 idéző), 25 nagyobb statisztika, 9.339 intézményi 
hozzárendelés, WoS azonosítók ellenőrzése (3.550), 109 szerzői/adminisztrátori képzés, belső továbbképzés 6 
alkalommal 

http://szerzoknek.ek.szte.hu/
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gyakran változó, vagy nem együttműködő az adminisztrátor, helyenként – sok egyéb feladata 
miatt – nem tud kellő energiát fektetni ebbe a munkába. Szintén nehézséget jelent, ha 
bizonyos pályázatok kiírása előtt a könyvtári adminisztrátorok nem kapnak tájékoztatást adott 
pályázattal kapcsolatos MTMT-feltételekről, várható adatkérésekről. Mindez felveti a 2013-
ban hozott szenátusi MTMT szabályozás61 felülvizsgálatának szükségességét. 

A könyvtári szolgáltatások megismertetésének fontos eszközei saját rendezvényeink62, 
illetve részvételünk egyetemi szervezésű rendezvényeken (nyílt napok, kulturális fesztiválok), 
valamint a szolgáltatásainkkal kapcsolatos, rólunk szóló információk megfelelő 
kommunikációja. További jó lehetőség az újdonságokról szóló hírek elhelyezésre az egyes 
karok rendszeres hírleveleiben. Honlapunk folyamatos frissítése mellett nagy gondot 
fordítunk a közösségi oldalainkra: öt Facebook-csoportunk van 6000-nél több követővel, jelen 
vagyunk a Twitteren, van LinkedIn-profilunk és az Instagramon is. 

h) Különgyűjtemények  

A Különgyűjtemények munkatársainak az adott gyűjteményekkel kapcsolatos 
szolgáltatási tevékenységen túl63 hagyományos feladatuk az ott őrzött kincsek nagyobb 
közönség számára való bemutatása is. Ez a már hagyományossá vált túrákon túl kiállítások, 
bemutatók, publikációk segítségével történik. Az elmúlt évben – nem előzmény nélkül – 
kiemelten fontos szerepet kapott a kötetbemutatók szervezése. Az érdeklődésre számot tartó 
könyvek bemutatásának korábban is megszokott sorában „Egyetemi szerzők, kiadók, 
műhelyek” címmel új sorozatot indítottunk. A bemutatókat minden alkalommal nagy 
érdeklődés kísérte, ezeket is rögzítettük és nyilvánosságra hoztuk Youtube-csatornánkon. Az 
év során az egyes különgyűjtemények anyagából, különféle évfordulókhoz kapcsolódva, vagy 
vándorkiállításokat befogadva összesen 13 kiállítást szerveztünk. Részben ezekhez 
kapcsolódóan, részben ezektől függetlenül előadásokra, felolvasóestekre is sor került. 

A különgyűjteményi munka fontos része a tematikus bibliográfiák, adatbázisok építése: 
tovább gyarapodott a magyar nyelvű filozófiai irodalom adatbázisa64, elkészült a Magyar 
Filozófiai Archívum digitális archívuma65. Az elmúlt hónapokban, az adatbázis új 
keretrendszerbe való költöztetésével lehetővé vált az egyetemi cikkarchívum újbóli 
folyamatos bővítése, elkezdődött a Szegedi Egyetem című lap analitikus feldolgozása66, és 
további egyetemtörténeti anyagok digitális feldolgozását készítettük elő. Folyamatban van a 
Szent-Györgyi adatbázis és az Egyetemtörténeti képadatbázis konszolidálása, illetve 
előkészítettük az egyetem 1872-1919 közötti történetére vonatkozó iratokról készült digitális 
másolatok repozitóriumba töltését67. Megkezdődött Márki Sándor dobozokban tárolt 
kéziratos, valamint Kalmár Lászlónak a könyvtár állományában található könyves és 
kézirathagyatékának elektronikus feldolgozása. Szintén lendületet kapott a Lectio digitális 
gyűjtemény előkészítése68. Előkészületek történtek a Keleti Gyűjteményben található 
bizonyos állományok – elsősorban különlenyomatok – elsősorban állományvédelmi okokból 

                                                      
61 260/2013. számú szenátusi határozat 
62 A rendezvények listáját ld. a 9. sz. mellékletben 
63 A használati adatokat ld. a 10. sz. mellékletben 
64 http://bodza.bibl.u-szeged.hu:9802/human/philobibl (200 új tétel+javítások) 
65 http://mtdaportal.extra.hu/Bokk_filozofia.html  
66http://univ.bibl.u-szeged.hu/view/collection/col=5Fhir.html  (2243 rekord) 
67 kb. 260 000 digitális másolat a Kolozs Megyei Állami Levéltárból, a Maros Megyei Állami Levéltárból, a Békés 
Megyei Levéltárból 
68 http://misc.bibl.u-szeged.hu/ (Lectio: 16-18. századi olvasmánytörténeti adattárak és forráskiadások) 

http://bodza.bibl.u-szeged.hu:9802/human/philobibl
http://mtdaportal.extra.hu/Bokk_filozofia.html
http://univ.bibl.u-szeged.hu/view/collection/col=5Fhir.html
http://misc.bibl.u-szeged.hu/
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szükséges, és a szolgáltatást ilyen módon elősegítő digitalizálására. A Régi Könyvek tára sikeres 
NKA-pályázat eredményeként lehetőséget kapott a muzeális könyvállomány nyomtatott 
katalógusa harmadik kötetének69 kiadásához, ennek megjelenése 2018-ban várható. A 
gyűjtemény kezelésében – kapcsolódva az áprilisban megnyílt kiállításhoz – megjelent a 
könyvtár ősnyomtatványait bemutató ismertető70. 

Az egyes gyűjteményben dolgozó munkatársak, aki általában egyben az adott 
szakterület szakreferensei is, a gyűjteményben őrzött és szolgáltatott állománnyal kapcsolatos 
munkafolyamatokat is végzik. A gyűjtemények állománya vásárlás útján kevésbé, sokkal 
inkább hagyatékokkal, adományokkal bővül. A legnagyobb mértékben a Keleti Gyűjtemény 
anyaga gyarapodott könyvadományokkal71, bekerülő tanszéki állományok tematikailag ide illő 
anyagával, illetve hagyatékokkal72. A gyűjtemények gondozói a szakterület szempontjából 
ellenőrzik, válogatják a könyvtárba külső egységekből bekerülő állományokat, hagyatékokat, 
selejtlistákat, illetve részt vesznek a retrospektív feldolgozás gyűjteményüket érintő részében. 

i) Könyvtárszakmai tevékenység 

Az SZTE Klebelsberg Könyvtár szakmai tekintélyét jelzi, hogy munkatársaink közül sokan 
végeznek szakértői munkát országos projektekben, vesznek részt szakmai testületek 
munkájában73, rendezvényeken74, végeznek az egyetemi oktatói munkát75, jelentetnek meg 
publikációkat76. 2017. tavaszán könyvtárunkban került megrendezésre a szakma legnagyobb 
éves konferenciája, a Networkshop. 

 

2018. február 28. 

Keveházi Katalin főigazgató 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
69 A Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár 1800-1850 közötti régi nyomtatványai 
70 A Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Könyvtár ősnyomtatványai = Die Inkunabeln der Klebelsberg-

Bibliothek Szeged: kiállítás a Klebelsberg Könyvtárban = Ausstellung in der Klebelsberg-Bibliothek 
Szeged: SZTE Klebelsberg Könyvtár, 2017. 55 p. 
71 Altajisztikai T., Középkori Egyetemes Történeti T., Középkori és Koraújkori Történeti T. 
72 Jelenleg Szádeczky-Kardos Samu és Olajos Terézia gazdag, főleg bizantinológiai témájú magánkönyvtára 
bekerülésének előkészítése zajlik - a gyűjtemény méretei az elmúlt években jócskán túlnőttek a rendelkezésre 
álló helyen, így szükségessé vált a bővítés megtervezése. 
73 ld. a 11. sz. mellékletben 
74 12. sz. melléklet 
75 13. sz. melléklet 
76 MTMT: https://goo.gl/3epH4C 

https://goo.gl/3epH4C
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1. Leltári gyarapodás 2017-ben 

Naplók db ár/ becsült ár* 

X napló 24135 91 278 000 Ft 

OK napló 78 600 758 Ft 

XMG napló 178 593 000 Ft 

XKNY napló 147 172 600 Ft 

XKEK napló 50 93 300 Ft 

L napló 1017 12 046 404 Ft 

E napló 11 27 890 Ft 

RA 43 440 000 Ft 

RB 39 390 000 Ft 

RC 1 10 000 Ft 

MS napló 65 650 000 Ft 

Kimenő napló 290 1 383 000 Ft 

Összesen 26054 107 684 952 Ft 
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2. A dokumentumbeszerzés adatai (Ft) 

 

 

3. Feldolgozási adatok 

 

új dokumentumok 
feldolgozása 

EK-s, minden dokumentumtípus (CD-k is) 

+címkenyomtatás 26 668   

letét 587   

folyóiratok 92   

e-könyvek* 557   

online források 146 909   

összesen:   174 813 

analitikus feldolgozás, 

szakdolgozat feltöltés 
(repozitórium) 

„acta”**, Délmagyar cikkfeldolgozás 27 273   

szakdolgozat feltöltés 397   

Videotórium feltöltés, metaadatolás 12   

összesen:  27 682 27 682 

tanszéki állományok*** 8 290   
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retrospektív 
feldolgozás, könyvek 

rekordjavítások (kötetrekordok, tárgyszavak 
javítása, országkódok javítása, linkek javítása stb.) 13 427   

selejtre javasolt állomány 936   

kötészet 115   

összesen:    22 768 

retrospektív 
feldolgozás, 
folyóiratok 

régi EK-s állományból, és tanszéki 

állományból feldolgozott folyóiratok 

  4 930  

  összesen:    4 930 

gyorsfeldolgozás gyorsfeldolgozás 542   

  összesen   542 

MTMT 
Intézményi hozzárendelések ellenőrzése, 
végrehajtása, javítása 9 339   

  WOS azonosítók ellenőrzése, pótlása, javítása 4 757   

  összesen:    14 096 

feldolgozott dokumentumok összesen: i. 1 

 

4. Raktári kapacitás (2017. december 31-i állapot) 

raktár kapacitás (fm) szabad (fm) felhasznált (fm) 

I. 6293 608 5685 

II. 5171 117 5054 

III. 5399 546 4853 

IV. 8880 1302 7578 

V. 1224 117 1107 

külső (R6) 2672 8 2664 

összesen: 29639 2698 26941 

 

5. Repozitóriumok használata 

Repozitórium munkamenetek 
száma 

oldalmegtekintések gyarapodás 
(tételek) 

használat 
(letöltés) 

Egyetemi kiadványok 18290 141428 6994 185974 

DélmagyarArchív 0 0 30177 22 

Diplomamunkák 28051 132167 3098 5277 

Doktori 22990 82638 758 277763 

Miscellanea 4618 93701 27846 12884 

Publicatio 10450 114399 2842 113642 

Tiszatáj 7545 125646 15871 29711 
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Univhistória 2646 60305 38068 4746 

 összes 
  

125654 630019 

 

 

6. Előfizetett források és használati adatok 

Adatbázis Full-Text / rekord letöltés 

Science Direct 216514 

ACM 1368 

ADT 53662 

Akadémiai Folyóirat-gyűjtemény 6666 

Akadémiai szótárak 62518 

Cambridge 1538 

ClinicalKey folyóiratok 3882 

ClinicalKey könyvek 4300 

EDS abstrac megtekintés/belinkelt fulltext 
letöltés 

57626 

Ebsco adatbázisok full text 31666 

Academic Search Complete 8702 

Academic Search Ultimate 4950 

Business Source Premier 1838 

Business Source Ultimate 5404 

Ebsco Ebooks 10032 

FSTA 440 

Grove Music 496 

HeinOnline 1500 

Journal Citation reports NA 

JSTOR 13794 

Lippincott Williams & Wilkins (12 hónap) 8920 

MathSciNet 63000 

Merck Index 220 

Nature 22000 

Oxford 25076 

Science Magazine 4672 

Scopus 43222 

SpringerLink 34434 
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Taylor&Francis 16524 

UptoDate (jan-ápr) 12776 

Web Of Science 32042 

Wiley Online Library 44196 

Kurrens  Online folyóiratok 120000 

Royal Society of Chemistry 6084 

Összesen: 920062 

 

 

7. Open Access költségek 

 

Kiadó 

 

Credit 

Elköltve 
deviza 

 

Egyenleg 

 

Egyenleg FT 

publikác
iók 

száma 

Wiley DEPOSIT 15.000 EUR 2.610 EUR 12.390 
EUR 

3 840 900 Ft 2 

BioMed DEPOSIT 55.000 EUR 18.410,34 
EUR 

36.589,66 
EUR 

11 342 795 Ft 14 

Plos DEPOSIT 22.041 USD 6.727,50 USD 15.313,50 
USD 

4 287 780 Ft 6 

DovePress 
DEPOSIT Új 

7.500 USD 1.963 USD 5.537 USD 1 550 360 Ft 1 

Hindawi DEPOSIT 
Új 

5.000 USD 0 5.000 USD 1 400 000 Ft 0 

Frontiers DEPOSIT 
Új 

12.500 USD 0 12.500 
USD 

3 500 000 Ft 0 

Royal Society of 
Chemistry Új 

23.514 GBP 23.514 GBP 0 GBP 0 Ft 15 

    25 921 835 Ft 38 

 

 

8. Szakreferensek által tartott felhasználóképzések 2017-ben (szakterületi 
tájékoztatók, kari látogatások, képzések, előadások) 
 

2017.01.16-20.  ETSZK: adatbázisok, EDS, tudománymetria, Open Access, klinikai 
döntéstámogató rendszerek, EndNote, MTMT (5x90 perc, 17 fő) előadók: Gősi Anikó, 
Várnai-Vígh Adrienn, Bernátskyné Babus Csilla 

2017.02.01. SZTE Biológiai Intézet, TCS értekezlet Herpainé Farkas Mária, Meskó Eszter - 
intézeti tájékoztató  
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2017.02.02. ETSZK Szociális Munka és Szociálpolitika Tsz.: általános könyvtári ismeretek, 
szolgáltatások, e-források, adatbázisok (90 perc, 8 fő), előadó: Henn Ilona 

2017.02.16. Bolyai Intézet, Szeredi-Misurda Katalin, Meskó Eszter - intézeti tájékoztató 
(résztvevők száma: kb. 25-30) 

2017.02.16.  bemutatkozó látogatás a Gyógyszerésztudományi Kar dékánjánál, Dr. Hohmann 
Juditnál (GYTK-Dékáni Hivatal, Laskay Krisztina, Meskó Eszter) 

2017.02.21. Informatikai Intézet: Szeredi-Misurda Katalin, Meskó Eszter - intézeti tájékoztató 
(résztvevők száma: kb. 15-18 fő) 

2017.03.24. FOK: Open Access (90 perc, 26 fő), Előadó: Gősi Anikó 

2017.03.09. Gyógyszerésztudományi Kar: Laskay Krisztina, Meskó Eszter - intézeti 
tájékoztató, új szakreferens bemutatása, új on-line források 2017-től, új eszköz a 
szakirodalmazáshoz: EDS, új szolgáltatásunk kutatóknak: SZTE Szerzői Eszköztár 
(résztvevők száma: kb. 35-40 fő) 

2017.03.14. Fizikai Intézet: Szeredi-Misurda Katalin, Meskó Eszter - intézeti tájékoztató 
(észtvevők száma: kb. 10-12 fő) 

2017.06.23. Anatómia Intézet - Gősi Anikó: könyvtári szolgáltatások, OA (18 fő) 

2017. 09. 05. SZTE BTK, könyvtár szak 1-2. évf. - könyvtári túra (Gólyatábor) - Puskás 
Nikoletta 

2017. 09. 05. SZTE BTK, könyvtár szak 1. évf.  - könyvtári túra - Puskás Nikoletta 

2017.09. 26. Mérnöki Kar kari értekezlet - Varga László, Nagy Anita, Hoczopán Szabolcs, 
Molnár Tamás: új szakreferens bemutatása, könyvtári szolgáltatások, beszerzés, e-
dokumentumok, OA, OJS (kb. 12 fő) 

2017.09.27. előadás külföldi Biológia MSc hallgatók részére, könyvtári túrával (90+45 perc, 
angol nyelven, 10 fő): könyvtári ismeretek, szakirodalmi források, adatbázisok, előadó: 
Gősi Anikó (könyvtári túra: Hernek István, TÁJ) 

2017. 09. 20. ZMK dékán - Kiszely Zoltán, Nagy Anita: szakreferensi bemutatkozás, könyvtári 
szolgáltatások, adatbázisok, beszerzés 

2017.10.02, 2017.10.09. előadás Biológia MSc hallgatók részére (2x90 perc, 50-50 fő): 
könyvtári ismeretek, szakirodalmi források, adatbázisok, előadó: Gősi Anikó 

2017. 10. 05. GTK - Hoczopán Szabolcs, Molnár Tamás, Bellavicsné Árgyelán Mária, Nagy 
Anita: könyvtári szolgáltatások, e-források, OA 

2017. 10. 09. egyeztetés az Acta Biologica Szegediensis folyóirat főszerkesztőjével, Dr. 
Vágvölgyi Csabával - Laskay Krisztina, Hoczopán Szabolcs, Molnár Tamás – OJS 

2017.10.12, 2017.10.16. FOK: szakdolgozati előkészítő szemináriuma a Fogorvostudományi 
Kar hallgatói számára:    szakirodalmazás, könyvtári szolgáltatások (2 alkalom = 2x90 
min, angol ill. magyar nyelven, 30+20 fő);  tudománymetria (2 alkalom = 2x90 min, 
angol ill. magyar nyelven, 30+20 fő), előadó: Gősi Anikó 

2017. 10. 20. ÁJTK PhD hallgatók (I. évf.) (90 perc) 11 fő - Henn Ilona: könyvtári források, 
eszközök 
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2017.10.31. FOK könyvtár - Laskay Krisztina -  kapcsolatfelvétel, könyvtári hírek Kar számára 
való eljuttatásának lehetőségei 

2017. 10. 31. JGYPK, könyvtár szak 1. évf.   - könyvtári túra - Puskás Nikoletta 

2017. 10. 20. ÁJTK PhD hallgatók (I. évf.) (90 perc) 11 fő - Henn Ilona: könyvtári források, 
eszközök 

2017.10.31. FOK könyvtár - Laskay Krisztina -  kapcsolatfelvétel, könyvtári hírek Kar számára 
való eljuttatásának lehetőségei 

2017.11.28. megbeszélés a Fogorvostudományi Kar dékán asszonyával, Dr. Laczkóné Dr. 
Turzó Kingával - Laskay Krisztina, Gősi Anikó, Hoczopán Szabolcs, Nagy Anita: könyvtár 
szolgáltatásai a FOK számára; a Könyvtár friss híreinek Kar felé való eljuttatásának, 
megjelenítésének lehetőségei; könyvtári képzés oktatóknak, hallgatóknak; Evidence 
Based Medicine; Szerzői Eszköztár; Open Access támogatás; szakdolgozatok MODULO-
felületre történő feltöltésének javaslata 

2017. ősz - BTK Olasz Tsz. - Szekeresné Páldi Rita, Pálfy Anna: új szakreferens bemutatása, 
szolgáltatásaink, beszerzési tudnivalók 

2017. november - angol tanszék hallgatóinak könyvtári ismertető és túra a SZIO 
munkatársaival együttműködve - Szekeresnné Páldi Rita, Hernek István(SZIO) - túra, 
Varga László(SZIO) - könyvtári ismertető 

Az év folyamán:  

BTK Amerikanisztika Tsz - 2 alkalom, Német, Francia, Angol Tsz. - 1-1 alkalommal oktatói 
fogadóórán való részvétel - Szekeresné Páldi Rita: könyvtári szolgáltatások, oktatói 
igények felmérése 

spanyol szakosoknak tematikus adatbázisok bemutatása (5fő) - Batóné Kaczúr Ágnes 

BTK német szakosoknak tematikus adatbázisok bemutatása: Bogdány Edit, Perlaki Gabriella 

BTK hispanisztika szakosoknak tematikus adatbázisok bemutatása: Batóné dr. Kaczúr Ágnes 

GTK-hallgatóknak tematikus adatbázisok bemutatása (angol nyelven) : Szűcs Judit, Varga 
László 

 

9. Rendezvények (kiállítások, könyvbemutatók, előadások) 

Bibó István élete és munkássága c. kiállítás. (február 12.) Emlékpont  

Keletre magyar! Ablonczy Balázs kötetbemutatója. (febr. 15.)  

Bemutatkozik a ’Trianon 100’ Lendület Kutatócsoport. (febr. 15.)  

2 éves a Szieszta-polc (febr. 14-18.) 

Találkozás a 20 éves somorjai Fórum Kisebbségkutató Intézet munkatársaival.  (ápr. 26.)  

Kiállítás a Fórum Könyvkiadó kiadványaiból (ápr. 26.) 

„Egyetemi szerzők, kiadók, műhelyek” Bencsik Péter kötetbemutató: Csehszlovákia története 
dokumentumokban (márc. 29.)  



24 
 

„Egyetemi szerzők, kiadók, műhelyek” Sándor Klára: A székely írás reneszánsza (Tipotex 
Kiadó, 2017.) kötetbemutató  

Kállai Ferenc élete c. fotókiállítás Keleti Éva képeiből (febr. 22.) 

Gyarmati György: A Királyhágón innen és túl c. kötetének bemutatója (máj. 24.)  

A Klebelsberg Könyvtár ősnyomtatványai. Kiállítás (április-május)  

Prof. Dr. Detlef Haberland (Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im 
östlichen Europa) c. előadása az ősnyomtatvány- kiállításhoz kötődően (ápr. 24.) 

Andreas Kurz: Der Blick von unten durch die Baumkrone in den Himmel c. előadás az Osztrák 
Gyűjtemény és az Osztrák Tanszék szervezésében (okt. 10.)  

Gábor Fónyad (Bécs) előadása Osztrák Gyűjtemény és az Osztrák Tanszék szervezésében. 
(ápr. 24.)  

Schmal Dániel: Az elme filozófiája a kora újkorban. A test-lélek probléma. című kötetének 
bemutatója. (Gondolat, 2016, Észlelet sorozat, ápr. 24.) 

Katona Eszter: Rejtőző medrű bánat c. kötetének bemutatója (máj. 25.) 

Kocsis Zoltán, Simándy József, Lajtha László minikiállítás 

Beke József: Arany-szótár c. 3 kötetes művének bemutatója. (jún. 7.) 

„Egyetemi szerzők, kiadók, műhelyek” Ki volt Benedetto Croce? Az SZTE JATEPress Kiadó 
gondozásában megjelent Kaposi Márton: Benedetto Croce intuíció-felfogása és magyar 
értelmezői című könyvéről a szerzővel (ELTE) Szabó Tibor (SZTE JGYPK) beszélget (jún. 
9.) 

„Egyetemi szerzők, kiadók, műhelyek” Milyen volt a könyv és a könyvtár az ókorban? 
Hoffmann Zsuzsa - T. Horváth Ágnes: Könyv és könyvtár az ókorban. Az SZTE JATEPress 
Kiadó kiadványáról a két szerzővel, az SZTE BTK munkatársaival Dr. Diószegi Szabó Pál 
beszélget (jún. 9.) 

„Egyetemi szerzők, kiadók, műhelyek” Hiénák a betegágy körül A szerző, Prof. Dr. Boldogkői 
Zsolt (SZTE ÁOK) mutatja be az Akadémiai Kiadó gondozásában 2016-ban megjelent 
könyvét (jún. 10.) 

„Egyetemi szerzők, kiadók, műhelyek” Lábjegyzetek Platónhoz: Az emlékezet. Magyar 
Filozófiai Társaság és SZTE BTK Filozófia Tanszék kiadásában Szegeden 2017-ben 
megjelent kötetet bemutatja a szerkesztő, Laczkó Sándor,  Prof. Dr. Gyenge Zoltán 
(SZTE BTK Filozófia Tanszék, tanszékvezető) és Kokas Károly (SZTE Klebelsberg-könyvtár 
főigazgató-helyettes) (jún. 12.) 

„Egyetemi szerzők, kiadók, műhelyek” Szegeden lobbant fel az 1956-os forradalom lángja. A 
Belvedere Meridionale Kiadó gondozásában jelent meg az SZTE JGYPK egyetemi 
adjunktusa, Jancsák Csaba: Az 1956-os forradalom indítószikrája c. kötete, amelyről a 
szerzővel és egykori MEFESZ-tagokkal Haág Zalán SZTE oktató, önkormányzati 
képviselő beszélgetett. (jún. 13.) 

Lábjegyzetek Platónhoz: Az idegen Konferencia az MFT, az SZTE BTK Filozófia Tanszék és a KK 
Társadalomelméleti Gyűjtemény szervezésében. (máj.12-13.) 
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„Egyetemi szerzők, kiadók, műhelyek” Francia menekültek Magyarországon 1940-1945 Az 
SZTE JATEPress Kiadó dokumentumkötetéről a szerkesztővel, Lagzi István történésszel 
Bene Krisztián történész (PTE) beszélget (jún. 12.) 

A Keleti Gyűjtemény anyagát és ritkaságait bemutató mini-kiállítás (folyamatos) 

Egyedül a Szentírás - Kiállítás a reformáció 500 éves évfordulója tiszteletére A tárlat olyan 
kincseket mutatott be, amelyeket ritkán van lehetősége az érdeklődőknek egy helyen 
megtekinteni: a Budapesti Városvédő Egyesület kiállítását kiegészíti Könyvtárunk régi 
könyves anyaga. (aug. 24.) 

RÉGISÉGEK, RITKASÁGOK, KÜLÖNLEGESSÉGEK Rendhagyó tárlatvezetés a Klebelsberg 
Könyvtár különgyűjteményeiben (okt. 11.)  

Írók - Filozófusok felolvasóest Esterházy Péter emlékére. Az est védnökei: Ilia Mihály és Vajda 
Mihály. Szervező: SZTE Klebelsberg Könyvtár, Magyar Filozófiai Társaság, SZTE BTK. 
Felolvasók: Bencsik Orsolya, Virág Gábor, Orcsik Roland, Balázs Attila, Radics Viktória, 
Gyenge Zoltán, Laczkó Sándor, Vajda Mihály (okt. 5.) 

A Zene Világnapja alkalmából flasmob-koncert az SZTE Zeneművészeti Kar és a SZTE 
Klebelsberg Könyvtár Zenei Gyűjteményének közös szervezésében(okt. 2.)  

Tanyai emberek Szeged vidékén 1964-2000 Juhász Antal fotókiállítása (okt. 9.)  

Szabadság pillanatai. Egyéni és közösségi cselekvésformák 1956-ban. Tablókiállítás (SZTE 
Klebelsberg Könyvtár – Emlékpont, okt. 17.) 

Juan Manuel Marcos: Gunter tele c. kötetének bemutatója, beszélgetés a műfordítóval, 
Dornbach Máriával (ok.t.27.) 

’Egyetemi szerzők, műhelyek, kiadók’ Miklós Péter főiskolai docens (SZTE JGYPK) frissen 
megjelent köteteiről Jancsák Csaba dékánhelyettes (SZTE JGYPK) beszélget. A 
bemutatásra kerülő kötetek: Miklós Péter: A szabadság reményei. Egyéni és közösségi 
cselekvésformák 1956-ban; Miklós Péter: „Részt vettem a szabadságharc 
megmozdulásaiban” Putnik Tivadar (1929-1998) 

Németh András emlékkiállítás. (Petri Tanítványok Baráti köre - SZTE Klebersberg Könyvtár, 
nov. 16. ) 

Romsics Ignác: Magyarország története c. új kötetének bemutatója.  A kötetről a szerző 
felkért hozzászólókkal beszélgetett. (nov. 16.) 

A JATIK épület megnyitásának 13. évfordulója alkalmával Rendhagyó tárlatvezetés a 
Különgyűjteményekben (dec. 7.) 

Kiállítás Szent-Györgyi Albert életének dokumentumaiból a születésnapi TIK rendezvényen 
(dec.) 

„Egyetemi szerzők, kiadók, műhelyek” J. Nagy László: Magyarország és az arab világ c. új 
kötetének bemutatója (nov. 23.) 

Arany János: Őszikék (Kapcsos könyv reprint) kötetbemutató (dec. 7.) 

Dr. Boldogkői Zsolt: Hiénák a betegágy körül. Beszélgetőtárs: Dr. Györgyey János (SCI-eszta, 
jún.10.) 

http://ww2.bibl.u-szeged.hu/index.php/nyitolap/24-magyar-nyelvu-tartalom/kiallitas/aktualis/1814-bibliakiallitas
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Dr. Csupor Dezső: Zsír, olaj, koleszterin: a pálmazsír vagy a koleszterinellenes védőoltás-e az 
örök élet titka? (SCI-eszta, Egyetemi Tavasz programsorozat keretében, ápr. 24.) 

Dr. Sipos Pál: Áltudományos termékek börzéje – hogyan ismerjük fel, hogy kilóg a lóláb? (SCI-
eszta, Egyetemi Tavasz programsorozat keretében, máj. 16.) 

Dr. Hannus István: A kémia és kémikusok az irodalomban és a zenében (SCI-eszta, Őszi 
Kulturális Fesztivál keretében, okt. 10.) 

Dr. Györgyey János: Zöld GMO-k és azokon túl (SCI-eszta, Őszi Kulturális Fesztivál keretében, 
okt. 16.) 

Oktatás, könyvtári tájékoztatás, felhasználóképzés: 

Könyvtárhasználati bevezető óra (BTK régi magyar irodalom spec. képzéses hallgatók 
számára) - Varga András 

 

10. A különgyűjtemények használata 

  látogat
ó 

dokumentum szaktájékoztat
ás 

általános 
tájékoztat

ás 

hallgatók 
(szakmai 

gyakorlat) 

kötetbemut
atók / 

kiállítások 

Társadalomelmél
eti Gyűjtemény 

411 460 167 54 12 15 
bemutató, 4 

kiállítás 

Zenei 
Gyűjtemény 

2080 1786 661 482 18 4 kiállítás 

Egyetemi 
Gyűjtemény 

102 138 192 19 
 

3 kiállítás 

Keleti 
Gyűjtemény 

1200 800 40 900 18 
 

Régi könyvek 
Tára 

1300 110 könyv, 28 
doboz 

kézirat/hagya
ték, 30 évf. 

iskolai 
értesítő 

 
100 fő/25 
csoport 

18 1 kiáll
ítás 

 

 

11. Szakértői munka, szakmai közélet 
 
Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program: Kokas Károly (Programbizottság, tag), 

Hoczopán Szabolcs (EISZ tanácsadó munkabizottság, tag)  

Magyar Tudományos Művek Tára: Bernátskyné Babus Csilla, Balog Éva (MTMT2 tesztelés), 
Bernátskyné Babus Csilla (szakértői munka) 

Országos Könyvtári Rendszer: Kokas Károly (külső projektszakértő) 

Magyar Internet Archívum: Kiss Márta (szakterületi konzulens), Kokas Károly (szakértő) 
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Országos könyvtári statisztika: Kecskeméti Gergő (munkabizottsági tag: adatszolgáltatás 
tartalmi megújítása) 

Digitális Tankönyvtár: Nagy Gyula (EFOP-3.4.5-VEKOP-17-2017-00001 megvalósítási 
tanulmány) 

Plágiumszoftver szakértői   munkacsoport (MRK): Hoczopán Szabolcs, Molnár Tamás (tag) 

Open Science Szakértői Bizottság (MRK): Hoczopán Szabolcs (tag)  

Egyetemi Könyvtárigazgató Kollégiuma: Keveházi Katalin (alelnök) 

Magyar Országos Közös Katalógus Egyesület: Keveházi Katalin (elnök) 

Magyar Elektronikus Könyvtár Egyesület: Kokas Károly (elnökségi tag) 

Országos Könyvtári Kuratórium: Kokas Károly (tag) 

NIIF Networkshop Programbizottság: Kokas Károly (tag, szekciófelelős) 

Hungarnet Elnökség: Kokas Károly (tag) 

TMT szerkesztőség: Kokas Károly (tanácsadó testület tag) 

Digitális Bölcsészet: Kokas Károly (szerkesztőségi tag) 

 

12. Szakmai rendezvényeken való részvétel 

2017. 02. 09. EU szakmai műhely (Európai Bizottság Magyaro. Képviselete, Bp. - Henn Ilona 
2017. 02 .23. A magyarországi Osztrák Könyvtárak munkatársainak találkozója a 
budapesti Osztrák Kultúrintézet és az OK szervezésében, Szeged - Bogdány Edit: 
előadás: Beszámoló a szegedi Osztrák Könyvtár 2016-os évének eseményeiről 

2017. 02. 27. Anderle Ádám-emlékkonferencia (SZTE-BTK) - Balog Éva 

2017. 02.23., 2017.09.06., 2017.10.26. MKE Jogi Szekció szakmai program  - Henn Ilona 

2017. 03. 02.  EISZ Budapest - Gősi Anikó  

2017. 03. 23. „Merre tovább Európa?” konferencia az SZTE ÁJTK  NRJTI és Europe Direct 
Szeged szervezésében (SZTE JATIK) - Henn Ilona 

2017. 03. 27. - Szomszédolás az MTA Zenetudományi Intézetének Könyvtárában és az 
Országos Széchényi Könyvtár Kézirattárában (EKE rendezvény) - Kiszely Zoltán 

2017. 03. 31.  Ranking konferencia Budapest - Gősi Anikó 

2017. 04. 04. Uniós Információszolgáltatók éves találkozója (Európai Bizottság Magyaro. 
Képviselete Bp.) - Henn Ilona 

2017. 04. 04. Teija Harju adjunktus (Oulu): hogyan csinálják a finnek? (SZTE - KK) - Herpainé 
Farkas Mária, Nagy Anit, Gősi Anik, Szeredi-Misurda Katalin, Perlaki Gabriella 

2017. 04.  13.  Metszetek a bolsevizmusról és a sztálinizmusról az orosz forradalmak 100. 
évfordulóján című konferencia (SZTE - BTK) - Balog Éva 

2017.04.05. ETSZK ClinicalKey workshop + konzultáció SZTE KK munkatársaival (90 perc) 10 
fő - Gősi Anikó 
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2017. 04. 19 - 21. Networkshop Szeged -  akkreditált: Nagy Anita, érdeklődőként: Gősi Anikó, 
Henn Ilona, Bellavicsné Árgyelán Mária 

2017. 05. 10. SciVal workshop (Rektori Hivatal) -  Gősi Anikó, Laskay Krisztina 

2017.05.17. ÁOK ClinicalKey workshop + konzultáció SZTE KK munkatársaival (30 perc) 7 fő 

- Gősi Anikó, Laskay Krisztina 

2017. 05. 25. Orcid Budapest - Gősi Anikó 

2017. 06. 20. Ranking tréning Budapest (Hogyan használjuk az egyetemi rangsorokat? 
(Tempus Közalapítvány) - Gősi Anikó, Laskay Krisztina 

2017. 06. 20. Workshop: Bécs Osztrák Külügyminisztérium - Bogdány Edit: előadás: A szegedi 
Osztrák Könyvtár bemutatása ppp formájában németül 

2017. 06. 21. "Szemantikus-digitális jövő" - Látogatás a Magyar Nemzeti Múzeum 
Könyvtárában / Látogatás az Arcanum Adatbázis Kft-nél - Nagy Anita 

2017. 07. 05-07. MKE Vándorgyűlés, Jogi szekciós program (Miskolc) - Henn Ilona 

2017. 09. 06. Új Jogtár oktatáson (Wolters Kluwer Kiadó, Bp.) - Henn Ilona 

2017.09. 28. Peter Handke konferencia, Szeged - Bogdány Edit 

2017. 10. 04. Cambridge University Press Szerzői Workshop a tudományos publikálás 
kérdéseiről és gyakorlati tudnivalóiról, Szeged - Gősi Anikó, Laskay Krisztina 

2017. 10. 24. A modern folyóirat-kiadás eszközei (MTA Könyvtár és Információs Központ) - 
Laskay Krisztina, Nagy Anita (Dukai Klaudia/TASZO) 

2017. 11. 07-09. Európai Dokumentációs Központok hálózati konferenciája (Egerszalók) - 
Henn Ilona 

2017. 11. 16-18. nemzetközi konferencia: Américas Transnacionales, Anderle Ádám 
Emlékkiállítás és előadás: Luis Carlos Prestes y sus húngaros címmel - Batóné Kaczúr 
Ágnes 

2017. 11. 23. „Az EU jövője 2020 után” konferencia az SZTE ÁJTK  NRJTI és Europe Direct 
Szeged szervezésében (SZTE JATIK) - Henn Ilona 

2017. 11. 30. A kiegyezés fogadtatása, értékelése és hatásai című konferencia (SZTE-BTK) - 
Balog Éva 

2017. 12. 01-02. Cochrane Workshop Szeged - Gősi Anikó, Laskay Krisztina 

Május 16: Lábjegyzetek Platónhoz Az idegen. Konferenia (szerv. Laczkó Sándor) 

2017. 07. 7-8. Szakmai tapasztalatszerzés (tanulmányút) az MTA KIK Kézirattárában (Farkas 
Kata) 

2017. március 29-30. Digitálisan létrejött (born digital) „kéziratok” kezelése. Konferencia és 
workshop a Petőfi Irodalmi Múzeumban. Konferencia (Farkas Kata) 

2017.04.20-22. Networkshop konferencia 

2017. szeptember 12. Kapcsolatfelvétel a Piarista Rend Magyar Tartománya Központi 
Könyvtárával (Molnár Sándor) 
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2017. szeptember 26 - Korszerű könyvtár, korszerű szolgáltatások- K2 továbbképzési sorozat 
(http://ki.oszk.hu/content/k-nyvt-ri-digitaliz-l-s-jelene-s-j-v-je-k2-tov-bbk-pz-si-sorozat)  

2017. december 18. - Tempest bemutató (http://www.oszk.hu/rendezvenyek/tempest-
bemutato) 

2017. március 29-30. Digitálisan létrejött (born digital) „kéziratok” kezelése 

2017-11-22 Focus on Open Science: Research Data, Citizen Science, Access to Knowledge … 
and Beyond (http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/rendezvenyek/19-focus-on-open-
science.html) 

2017-11-27 Hatás és hatásmérés a társadalom- és bölcsészettudományokban 
(http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/rendezvenyek/28-hatas-es-hatasmeres-a-
tarsadalom-es-bolcseszettudomanyokban-az-impact-ev-projekt-magyarorszagi-
disszeminacios-zarokonferenciaja.html) 

 

13. Oktatói munka 

Az eurázsiai szteppe története a középkorban. (előadás) Középkori Egyetemes Történeti 
Tanszék (Balogh László) 

Etikai alapfogalmak 1-2. c. kurzus a Filozófia Tsz-en 2017 tavasz, ősz (Laczkó Sándor) 

Magyar filozófiai recepció c. kurzus a Filozófia Tanszéken 2017. ősz (Laczkó Sándor) 

Az emberi vadság természete. Előadás Kolozsváron a Babes-Bolyai Tudományegyetem 
Filozófia Tanszékén. (január 16.) (Laczkó Sándor) 

A filozófia, mint önismeret. Előadás Kolozsváron a Babes-Bolyai Tudományegyetem Filozófia 
Tanszékén. (november 26.) (Laczkó Sándor) 

Könyvtárhasználati bevezető óra BTK régi magyar irodalom spec. képzéses hallgatók számára 
(Varga András) 

Bibliometria, Web of Science , illetve az On-line könyvtári adatbázisok kurzusok könyvtár 
szakosoknak (Aranyi Zoltán) 

Hivatkozást kezelő szolgáltatások könyvtár szakosoknak (Várnai-Víg Adrienn) 

Balogh László: Az eurázsiai szteppe története a középkorban. (előadás) Középkori Egyetemes 
Történeti Tanszék. 

Az egyes különgyűjtemények bemutatása könyvtár szakos gyakornokoknak. (Valamennyi 
gyűjteményi munkatárs részvételével, alkalmanként szervezve) 

Laczkó Sándor: Etikai alapfogalmak 1-2. c. kurzus a Filozófia Tsz-en 2017 tavasz, ősz 

Laczkó Sándor: Magyar filozófiai recepció c. kurzus a Filozófia Tanszéken 2017. ősz. 

Laczkó Sándor: Az emberi vadság természete. Előadás Kolozsváron a Babes-Bolyai 
Tudományegyetem Filozófia Tanszékén. (január 16.), ill.  

Laczkó Sándor: A filozófia, mint önismeret c. előadás ugyanott. (november 26.) 
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