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Bevezetés 

A 2018. év könyvtárunk számára legfontosabb jellemzőjeként az emelhető ki, hogy szinte 
minden szolgáltatásunk igénybevétele adatokkal is alátámaszthatóan emelkedett. Vonatkozik ez 
úgy a Könyvtár férőhelyeinek kihasználtságára, mint a helyben igénybe vehető, és online 
szolgáltatásainkra. Ez a tény alátámasztja azt az évtizedes tapasztalatot, miszerint a könyvtárak – 
különösen a tudományos-, és felsőoktatási könyvtárak – napjainkban egyfajta hibrid szolgáltató 
intézményként egyszerre tesznek eleget az irányukban megfogalmazódó hagyományos, valamint 
a folyamatosan megújuló társadalmi igényeknek. Az elmúlt évek felhasználási statisztikái alapján 
bátran kijelenthető, hogy hosszabb távon sincs okunk azt feltételezni, hogy ez a kettős 
szolgáltatási szerep gyökeresen változni fog: a könyvtár egyszerre fogja kiszolgálni olvasóit a 
fizikai és a virtuális térben egyaránt. 

2018 áprilisára elkészült és elfogadásra került a felsőoktatási könyvtárak fejlesztési irányait 
a következő öt évre meghatározó stratégia1. Az ebben megfogalmazottak alapján intenzív szakmai 
egyeztetés kezdődött a fejlesztés lehetőségeiről a fenntartó hatósággal2. A kidolgozás során 
végzett nemzetközi és hazai összehasonlító elemzések, a hatályos jogszabályok, nemzeti 
stratégiák, valamint a felsőoktatási intézményekben megjelenő igények alapján és a nemzetközi 
gyakorlatnak is megfelelően a dokumentum a felsőoktatási könyvtárak fejlesztésének 
kulcsterületeit a következőkben határozza meg: 

1. A gyűjtemények átértelmezése és fenntarthatóságuk biztosítása, a hozzáférés 
segítése 

2. Kutatástámogatás, tudásmenedzsment, a tudományos eredmények disszeminációja 
3. A hallgatói eredményesség támogatása, tanulástámogatás 
4. Vezetés, szervezeti kultúra, szakértelem 
5. Kommunikáció, márkaépítés 

A stratégiai fókuszpontok fenti meghatározása intézményünk számára pozitív visszajelzés 
abban a tekintetben, hogy az SZTE Klebelsberg Könyvtár a korábbi években helyesen jelölte ki a 
fejlesztés fő irányait, és az azoknak megfelelő cselekvési tervet. A stratégiai terv ugyanakkor arra 
is hangsúlyosan rámutat, hogy ezeket a fejlesztési irányokat jelenleg erősen változó környezetben, 
nehezedő feltételek mellett szükséges kezelniük a felsőoktatási területen működő könyvtáraknak 
is. Egyre nehezebb ugyanis megfelelni azoknak az elvárásoknak, hogy egyszerre működtessék 
hagyományos és új szolgáltatásaikat, tegyenek eleget egyre hangsúlyosabb oktatási, tájékoztatási 
feladataiknak, illetve gyarapítsák kiegyensúlyozottan gyűjteményüket. Miközben ugyanis hatályos 
jogszabályok rendelkeznek a felsőoktatási könyvtárak létéről és előírt feladatairól3, pillanatnyilag 
nincs olyan módszertan, amelynek alapján az intézményektől elvárt feladatellátás forrásai többé-
kevésbé egységes elvek alapján meghatározhatóak lennének. Ez a működést nehézkessé teszi, a 
tervezésnek gátja, és az egyes intézmények közötti összehangolt együttműködést sem támogatja. 
A jövőt is meghatározó fejlődés csak akkor képzelhető el, ha a szükséges erőforrások 
kiszámíthatóan és tervezhetően rendelkezésre állnak. Ezek hiányában intézményünk sem lesz 
képes megőrizni a fenntartó egyetemen, illetve a könyvtári szakterületen jelenleg elismert szakmai 
presztizsét.  

 

                                                      
1 A felsőoktatási könyvtárak stratégiai fejlesztési irányai 2018-2023 
(ekk.org.hu/sites/default/files/EKFJ_2018_2023a.pdf) 
2 EMMI Oktatásért Felelős Államtitkárság, EMMI Könyvtári és Levéltári Főosztály 
3 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról; 30/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet az országos múzeum, az 
országos szakmúzeum, a nemzeti könyvtár, az országos szakkönyvtár és az állami egyetem könyvtárának 
kiemelt feladatairól 

file:///C:/Users/kevehazi/AppData/Local/Temp/ekk.org.hu/sites/default/files/EKFJ_2018_2023a.pdf


  4 
 

1. Gyűjteményfejlesztés, hozzáférés biztosítása, használat 

 

1.1. Állománygyarapítás, katalógusok 

A dokumentumok beszerzését csaknem a teljes egyetem számára könyvtárunk végzi. 
Kivételt az a néhány egység képez, amely 2004-ben az azt fenntartó egység kérésének megfelelően 
nem integrálódott az egyetemi könyvtárba. Ezeket eredeti helyükön maradva a korábbi fenntartó 
üzemelteti, önálló leltározási és feldolgozó tevékenységet végeznek4.  

A Klebelsberg Könyvtár, gyűjtőköri szabályzatának5 megfelelő módon, az aktuális egyetemi 
igényekhez alkalmazkodva, a szakterületi felelősök ajánlásai alapján törekszik 
dokumentumállományának fejlesztésére. 2018-ban a kifizetett számlák alapján az SZTE-n összesen 
400.030.571 Ft értékben történt dokumentumvásárlás illetve előfizetés. Ennek forrásai a 
Klebelsberg Könyvtár működési kerete, a fenntartó minisztériumtól az Országos 
Dokumentumellátási Rendszerben való részvételünk arányában nyert összeg, a karok, kari 
egységek működési keretei, az egyetem központi forrásai, valamint továbbá az EISZ nemzeti 
konzorcium, illetve az azt kiegészítő, és az önrészek nettó összegét jelentő EMMI-támogatás. A 
felsorolt források jelentős része (csaknem 90%-a) azonban kizárólag elektronikus forrásokra 
fordítható6. 

 

 

 

A könyvtár leltárgyarapodásának mértéke jelentősen elmaradt az előző évitől: 2018-ban 
18.019 kötetnyi volt, az állományba vett kötetek értéke 89.316.856 Ft7. Utóbbi számokba 
beleértendőek a kötelespéldányként (8.448 kötet), csereként (246 kötet), illetve ajándékként 
(4.817 kötet) állományba vett dokumentumok is, melyek együttes becsült értéke 58.575.463 Ft8. 

Az EISZ konzorcium tagjaként, jelentős minisztériumi támogatással, illetve kutatóegyetemi 
forrásból jelenleg 87.675 e-folyóiratot (gyarapodás: 2123 cím), valamint 234.686 e-könyvet 

                                                      
4 ETSZK Kari Könyvtár, TTIK Bolyai Intézet, Informatikai Intézet könyvtárai, JGYPK gyakorló iskolák 
könyvtárai 
5 http://www.ek.szte.hu/a-szegedi-tudomanyegyetem-klebelsberg-kuno-konyvtaranak-gyujtokori-
szabalyzata/  
6 részletesen ld. az I. sz. mellékletben 
7 2017-ben 26.054 kötet 107.084.194 Ft értékben 
8 részletesen ld. a II. sz. mellékletben 
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(gyarapodás: 27.652 cím) tudunk szolgáltatni az SZTE teljes IP-tartományában. Ez az év az SZTE 
számára nagyon kedvező lehetőségeket hozott: a jelentős mértékben kibővült konzorciumi 
ajánlatok megfelelő kiválasztása és az ezekhez kapcsolódó támogatások eredményeként korábbi 
előfietéseinkből jelentős, mintegy 40 MFt-nyi megtakarítást tudtunk elérni. Ez annak köszönhető, 
hogy számos, korábban az egyes karok által előfizetett folyóiratot lemondhattunk, mert ezekhez 
sokkal kedvezőbb feltételekkel, sok esetben jelentősen kibővült tartalommal az EISZ-en keresztül 
férhetünk hozzá. 

Óriási az aránytalanság tehát a nyomtatott és elektronikus dokumentumok beszerzését 
bizosító források tekintetében: előbbieket kizárólag könyvtár működési keretének terhére, illetve 
az egyetemi egységek megrendelésére tudunk vásárolni. A kari forrásból beszerzett könyvek, 
folyóiratok döntő hányada azonban nem a könyvtárban kerül elhelyezésre, ezek a leltározást 
követően a vásárlást, előfizetést kezdeményező egységbe kerülnek, így nem állnak közvetlenül a 
könyvtárhasználók rendelkezésére9. A Klebelsberg Könyvtár működési kerete ugyanakkor nem ad 
lehetőséget arra, hogy az állományt megfelelő módon és mértékben gyarapítsuk: csak nagyon 
válogatva, illetve a szükségesnél kisebb példányszámban tudjuk gyarapítani a friss tankönyveket, 
az alapvető magyar és külföldi szakirodalmi munkákat. Ez minden szakterületen alapvető 
hiányokat okoz, de különösen sújtja a hallgatókat, és az online forrásokkal kevésbé ellátott 
tudományterületek kutatóit. 

1.2. Használat 

Az év során összesen 193.537 kölcsönzési tranzakció történt10, a leadott raktári kérések 
száma 33.585 volt (teljesített: 32.893), 10.032 alkalommal történt e-book-kölcsönzés. Az olvasói 
terekben, szabadpolcon elhelyezett mintegy 400 ezer dokumentum használatának mérésére 
egzakt módszerünk nincs, azt tudjuk, hogy az online raktári kikérővel összesen 6.175 
dokumentumot kértek ki helyben használatra. Az Országos Dokumentumellátó Rendszeren 
keresztül az év során beérkezett 2249 igénylésből 2072-t tudtunk teljesíteni, az SZTE polgárai 
számára 376 kérésből 344 kötetet szereztünk be az országos vagy nemzetközi hálózatból.  

Az előfizetett és megvásárolt online források (adatbázisok, folyóiratok, e-könyvek) az SZTE 
teljes IP-tartományából, a könyvtárba beiratkozott egyetemi polgárok számára proxy-
szolgáltatásunk segítségével távolról is elérhetők11. Az online források egy felületen való 
kereshetőségét biztosító EBSCO Discovery Service szolgáltatás használata az eszköz éves 
statisztikája alapján a következőképpen alakult: 

 

A számok – az előző évekhez hasonlóan – emelkedő tendenciát mutatnak, köszönhetően az 
egyre gyarapodó mennyiségű forrásnak, illetve annak, hogy a könyvtár, az egyes szolgáltatói 

                                                      
9 2018-ban 23.213 példány, 18.439.928 Ft értékben 
10 2017: 187.737 tranzakció 
11 2018: 17.931.000 munkamenet 

http://www.odrportal.hu/
http://www.ek.szte.hu/online-forrasok-otthonrol/
http://www.ek.szte.hu/online-forrasok-otthonrol/
http://search.ebscohost.com/
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csomagok elemzésével, a visszajelzések figyelembevételével, valamint a használati statisztikák 
követésével a megfelelő forrásokat választotta ki az egyetem számára12. 

 

  

 

1.3. Digitalizálás, repozitóriumok 

A gyűjteményfejlesztés szempontjából fontos szerepe van a digitalizálásnak. E 
tevékenységünk elsősorban az egyetemmel kapcsolatos dokumentumok hosszú távú, 
biztonságos archiválását és szolgáltatását célozza, az elektronikusan feldolgozásra kerülő 
dokumentumok kiválasztásának azonban nem kevésbé fontos szempontja az állományvédelem és 
értékmegőrzés sem. 2018-ban összesen 262.599 oldalt digitalizáltunk: egyetemtörténeti munkák, 
tanrendek, bibliográfiák, egyetemi folyóiratok, újságok, kézirattári anyagok, muzeális 
dokumentumok mellett legnagyobb számban szakdolgozatokat13. Ez csaknem kétszerese az előző 
éves mennyiségnek14. A beszkennelt anyag feldolgozása, metaadatokkal való ellátása és feltöltése 
folyamatosan történik a Klebelsberg Könyvtár Contenta repozitóriumrendszerébe: 2018-ban 
összesen 71.059 új rekord készült el. 2018-ban egy EFOP-pályázat keretében15 új repozitóriumot 
indítottunk az SZTE-n készült elektronikus tananyagok számára. Ezek részben e pályázat keretében 
születtek, részben korábban keletkeztek, és korábban az egyetem különféle egységeinek 
honlapján, szerverein voltak találhatók. E tananyagok mostantól egy helyen érhetők el, egységes 
elvek alapján készült metaadokkal, de teljes szövegükben is kereshetők. Megfelelő 
adatkapcsolattal további szolgáltatási felületeken is szolgáltathatók. A betöltött tananyagok 
száma az év végére meghaladta az 1200-at. 

A 11 teljes szövegű repozitórium – melyek közül három nemzetközi adatbázisok által aratott 
és minősített16 – gyarapodásával párhuzamosan azok használata is egyre intenzívebb: 2018-ban 
összesen 172.512 munkamenet során 1 007 945 oldalmegtekintést, illetve 1 287 823 letöltést 
regisztáltunk17. A Délmagyarország digitálisan feldolgozott 100 éves anyaga (1912-2012) pedig 
kereshető a Hungaricana Közgyűjteményi Portálon is. 

                                                      
12 a részletes használati adatokat ld. a III. sz. mellékletben 
13 4627 db (203.499 oldal) szakdolgozat a JGYPK Hattyas sori olvasóterméből, valamint a Tudástárból; 
összesen 2027 db kurrens szakdolgozatot vettünk át a Modulo-rendszerből 
14 2017-ben 133.574 oldal 
15 EFOP-3.4.3-16-2016-00014 
16 SZTE Doktori, SZTE Egyetemi Kiadványok, SZTE Publicatio  
17 a repozitóriummal kapcsolatos gyarapodási és használati adatokat ld. IV. sz. mellékletben 
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http://eta.bibl.u-szeged.hu/
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http://acta.bibl.u-szeged.hu/
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Az egyetemi tudásvagyon megőrzése, biztonságos szolgáltatása, illetve a disszemináció 
támogatása érdekében 2017-ben – szintén pályázati forrásból18 – kialakítottunk egy nyílt 
forráskódú, a teljes szerkesztőségi folyamatot lefedő, valamint a teljes folyóiratszámok 
közzétételét is biztosító rendszert (Open Journal System). A platformra 2018-ban 14, az SZTE-hez 
köthető tudományos folyóirat költözött be.  

 

1.4. Különgyűjtemények 

A gyűjtemény különleges részét jelentik különgyűjteményeink: nem csak a bennük őrzött 
dokumentumok értéke, hanem az egyes gyűjtemények tartalmi sajátosságai, összetétele alapján is 
egyediek, számos unikális példányt is őrzünk bennük. Gyarapításuk az adott gyűjtemény 
tematikájának megfelelő szakirodalom beszerzése mellett nagyobbrészt szakmai kapcsolatok 
alapján, adományozás, hagyatékozás útján történik. Legfontosabb feladat természetesen a 
gyűjtemény olyan szintű feldolgozása, amely lehetővé teszi az arról való minél teljesebb 
tájékozódást, illetve annak használatát. 2018-ban a Keleti Gyűjteménybe bekerült Szádeczky-
Kardoss Samu hagyatéka, a Régi Könyvek Tárában pedig a beköltöztetett tanszéki anyagokból, 
saját numerus currens és folyóirat-állományunkból kiválogatott muzeális dokumentumok és a 
Kalmár László-hagyaték feldolgozása, digitalizálásra való előkészítése folyt.  Elkészült 
Misztóthfalusi Kis Miklós szakácskönyve19 nálunk őrzött egyetlen példányának online lapozható 
változata. A Társadalomelméleti Gyűjteményben az emigráns, határon túli és szamizdat folyóiratok, 
valamint határon túli magyar kiadóktól20 érkezett adományok feldolgozása zajlott. Az Egyetemi 
Gyűjtemény további Szent-Györgyi-dokumentumokkal gyarapodott. Sikeres NKA-pályázat 
eredményeként nyomtatásban is megjelent a könyvtárunkban őrzött, 1801-1850 között kiadott 
művek katalógusa21.  

Az Egyetemi Gyűjtemény – jellegénél fogva – központi egyetemi feladatokat is végez: az itt 
dolgozó munkatársak feladata a kötelespéldány-rendszer működtetése22, ehhez kapcsolódóan az 
ISBN és ISSN azonosítók kiosztása23. Ugyancsak ez a gyűjtemény a gazdája UnivHistória 
adatbázisnak: ebben az adatbázisban dolgozzuk fel a Szegedi Tudományegyetemmel kapcsolatos 
cikkeket, híreket, megjelenéseket is. Ez 2018-ban 1317 tétellel gyarapodott, így az egyetemi 
hírarchívum tételszáma már megközelíti a harmincezret. Az elektronikusan is elérhető 
egyetemtörténeti kiadványok száma is jelentősen gyarapodott24.  

A különgyűjtemények időről-időre kiállításokon, túrákon is bemutatkoznak, illetve egyre 
nagyobb számban szerveződnek közreműködésükkel szakterületükhöz kötődő kötetbemutatók, 
szakmai beszélgetések, egyéb rendezvények25, rendszeresek a különgyűjteményeket bemutató 
túrák26. A gyűjteményekben az év során megfordult olvasók, kutatók száma 2018-ban 4715 volt. 

 

 

                                                      
18 EFOP-3.6.1-16-2016-00008 
19 Szakats mesterségnek könyvetskéje. Kolozsvár, 1698. (RA 5096) http://staticweb.bibl.u-
szeged.hu/www.bibl.u-szeged.hu/~vargaand/cookbook/index.html  
20 Korunk Kiadó (Kolozsvár), Sapientia Kiadó, Erdélyi Múzeum Egyesület, Pro Philosophia Kiadó, Status 
Kiadó (Csíkszereda), Forum Kiadó (Újvidék), Fórum Intézet (Somorja) 
21 A Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár 1801-1850 közötti régi nyomtatványai. összeáll: Varga 
András, Farkas Katalin. Szeged, 2018. 
22 7/2017. (XII.19.) sz. rektori-kancellári együttes utasítás a Szegedi Tudományegyetem érdekkörében 
megjelent művek kötelespéldányai gyűjtésének, beszolgáltatásának és tárolásának rendjéről 
23 2018-ban 71 db azonosító 
24 118 tétel (20.170 oldal) 
25 részletesen ld. a VII. sz. mellékletben 
26 2018-ban összesen 30 

http://www.ek.szte.hu/ojs/
http://www.ek.szte.hu/kulongyujtemenyek/
http://www.ek.szte.hu/isbnissn-szam-igenyles/
http://univ.bibl.u-szeged.hu/
http://univ.bibl.u-szeged.hu/
http://univ.bibl.u-szeged.hu/view/collection/col=5Fhir.html
http://univ.bibl.u-szeged.hu/view/collection/col=5Fhir.html
http://www.u-szeged.hu/efop-361-00008-adatlap
http://staticweb.bibl.u-szeged.hu/www.bibl.u-szeged.hu/~vargaand/cookbook/index.html
http://staticweb.bibl.u-szeged.hu/www.bibl.u-szeged.hu/~vargaand/cookbook/index.html
https://www.u-szeged.hu/szabalyzatok/7-2017-xii-19-sz-rektori
https://www.u-szeged.hu/szabalyzatok/7-2017-xii-19-sz-rektori
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1.5. Feldolgozás 

A tevékenység az új dokumentumok feldolgozásán túl kiterjed az állományrendezések, 
folyóiratfeldolgozás során szükséges retrospektív feladatokra, az előfizetett adatbázisok, 
folyóirat-csomagok tartalmainak pontos elérhetőségét szolgáló adatfrissítésekre, továbbá az 
MTMT üzemeltetésével, valamint a repozitóriumokba feltöltött dokumentumok metaadatainak 
készítésével kapcsolatos feladatok végzésére. 2018-ban 21.895 új könyv és folyóirat rekordja 
készült el, a beköltözött tanszéki állományokban található dokumentumokról 18.706 leírás került 
az adatbázisba, az állományrendezések, kötészeti munkák, selejtezések során 12.288 rekordjavítás 
történt27. A könyvtári katalógus új és frissített rekordjai folyamatosan feltöltésre kerültek a Magyar 
Országos Közös Katalógus adatbázisába.  

Repozitóriumi feltöltések és analitikus feldolgozás eredményeként 91.674 tétel metaadatait 
volt szükséges módosítani vagy elkészíteni. Az elektronikus forrásokhoz való biztonságos 
hozzáférés érdekében 119.853 katalógustételt kellett betölteni, mintegy 700-at módosítani, 12 
ezret törölni.  Az MTMT adatbázisban 266 szerzői regisztráció történt, és összesen 59 alkalommal 
kellett adatszolgáltatási célból különféle listákat ellenőrizni, szükség szerint korrigálni. 

 

1.6. Állományrendezés, raktározás, állagmegóvás, selejtezés 

Folyamatosan történik az olvasótermekben és raktárakban elhelyezett állomány frissítése, 
szükséges újrarendezése, selejtezése.  

Az olvasótermekben mind a négy emeleten sor került bizonyos területek revíziójára, elavult, 
ritkán használt kötetek kiemelésére, szükség esetén új témakörök kialakítására28. Az állagmegóvás 
érdekében az elhasználódott kötetek újraköttetése folyamatos volt. A katalógusban való 
kereshetőséget is segíti a teljessé vált folyóirat-évfolyamok fizikai, vagy virtuális kötetekbe 
rendezése. Kötészeti műhelyünkben a saját dokumentumaink gondozása (2018-ban 3371 kötet) és 
a digitalizáláshoz szükséges kezelése mellett külső megrendelők számára is dolgozunk29. 

Folytattuk a raktári folyóiratállomány rendezését: 332 cím készült el a szükséges 
feldolgozással. Elavulás, állagromlás, többespéldányok megléte miatt folyamatos selejtezésre van 
szükség. Összesen 23.200, az állományból kivont kötetet ajánlottunk fel más intézmények 
számára, ennek jóval több, mint a felére, csaknem 16 ezer példányra volt igény.  

Továbbra sem csökken az igény az SZTE egységeiben található dokumentumállományoknak 
az Ady térre való beköltöztetésére. Az ilyen anyagok felmérése, mozgatása, a megfelelő tárolóhely 
biztosítása30., a dokumentumok felmérése, feldolgozása, szükséges selejtezése jelentős erőforrást 
és alapos tervezést igényel. Az elmúlt évben a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Hattyas sori 
olvasóterméből és egységeiből, illetve a Tudástár és Tankönyvmúzeumból került be összesen 538 
folyóméternyi könyv és szakdolgozat. Felmérést kezdeményeztünk továbbá az Általános 
Orvostudományi karon található állományok tekintetében, hogy a kari igények 
figyelembevételével, a prioritásoknak és saját erőforrásainknak, raktári kapacitásunknak 
megfelelően tervezhessük meg az ezekkel kapcsolatos teendők sorrendjét.  

 

 

                                                      
27 ld. az V. sz. mellékletben 
28 4. em.: orvostudományi, biológia, 3. em. magyar, angol/amerikai irodalom, 2. em.: művelődéstörténet, 1. 
em.: filozófia, EU-gyűjtemény 
29 az ebből származó bevétel 2018-ban 342 EFt volt 
30 Teljes raktári kapacitásunkból (28.417 fm) pillanatnyilag 2.788 fm-rel tudunk gazdálkodni, a többi hely 
(25.629 fm) betelt 

http://www.mokka.hu/
http://www.mokka.hu/
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2. Kutatói és hallgatói eredményesség támogatása, felhasználóképzés 

Minden szolgáltatásunk egyetlen célt szolgál: azt, hogy felhasználóink megismerjék és 
kényelmesen használni tudják a könyvtárban elérhető forrásokat, illetve élni tudjanak az általunk 
kínált lehetőségekkel. Az információk minél több csatornán történő, célzott és hatékony 
eljuttatásához több munkaterület – szakreferensek, tartalomszolgáltatók, tájékoztató 
könyvtárosok, PR-os munkatársak – folyamatos és feladatokban jól meghatározott 
együttműködésére van szükség. 

 

2.1. Az Ön Könyvtárosa 

Összesen 54 szakterületre kiterjedő szakreferensi szolgáltatásunk az egyetemi egységekre 
„viszi ki” a könyvtári tevékenységeket, minden lehetőséget és csatornát felhasználva ezek 
megismertetésére, illetve közvetíti adott terület igényeit a könyvtár irányába. Ennek megfelelően 
a szakreferensek – rendszerint koordinátorként – részt vesznek minden olyan könyvtári 
munkafolyamatban, amely az általuk ellátott egységekkel van kapcsolatban: a 
dokumentumbeszerzésekkel, folyóirat-, és adatbázis előfizetésekkel kapcsolatos 
igényfelmérésekben és javaslattételben csakúgy, mint az egységeken őrzött 
dokumentumállományra vonatkozó kérések (selejtezés, állományok, beköltöztetése) 
teljesítésében, vagy az ajándékok, hagyatékok bekerülésének irányításában31. A szakreferensek – 
részben a Tartalomszolgáltatási Osztály munkatársaival együttműködve – rendszeresen tartanak 
egy-egy tudományterület új forrásairól az érintett kutatók és hallgatók számára tájékoztatókat, 
képzéseket, hálótervbe épített kurzusokat, vagy erre szervezett tréningeket külső helyszíneken 
is32. Az ezekről, illetve a könyvtári újdonságokról szóló tudósításokat levelezőlistákon, 
hírlevelekben33 is rendszeresen megosztják. Feladataik közé tartozik ismeretterjesztő előadások, 
könyvbemutatók, kiállítások szervezése34. Mindezeken túl ők azok a munkatársak, akiket adott 
terület kutatói, oktatói közvetlenül is meg tudnak keresni egyéni kérdéseikkel is: az elmúlt évben 
is több száz alkalommal került sor ilyen megkeresésekre. 

 

2.2. Kutatástámogatás 
Az SZTE kutatástámogató szolgáltatáscsomagja 2018-ban újabb témákkal bővült: elindult a 

plágiumkereső35, illetve előkészítettük a következő év elején indítandó lektorálás-támogatást36 is. 
Szakmailag támogattuk az egyetemi tudományos folyóiratok szerkesztőségeinek beköltözését a 
nálunk üzemeltetett Open Journal System platformra. Egyre növekszik az érdeklődés a nyílt 
publikálás és az egyetemi OA-támogatás iránt: 259 beadott pályázatot készítettünk elő döntésre, 
ezek eredményeként az év végéig 125 cikk jelent meg. Összesen 452 DOI-szám került kiosztásra. 
„Szakirodalmazás és tudományos publikálás” címmel bármely doktori iskola hallgatói által 
látogatható kurzust állítottunk össze.  

A szolgáltatáscsomag üzemeltetője – egyéb területekkel, elsősorban a szakreferensekkel 
együttműködésben – a Tartalomszolgáltatási Osztály, amelynek munkatársai – a fentebb említett 
felhasználóképzési tevékenységeken túl – végzik az online tartalmak előfizetésével kapcsolatos 
teendőket és a digitalizálást, üzemeltetik a repozitóriumokat, és gondozzák az intézmény honlapját 
is.  

 

                                                      
31 2018-ban ~25.000 kötet  
32 2018-ban összesen 30 alkalommal, 21 helyszínen  
33 rendszeresen az egyetemi, ill. az ÁOK kari hírlevélben, a FOK honlapján 
34 részletesen ld. a VII. sz. mellékletben 
35 CrossRef: CrossCheck-iThenticate 
36 Enago 

http://www.ek.szte.hu/az-on-konyvtarosa/
http://szerzoknek.ek.szte.hu/
http://szerzoknek.ek.szte.hu/plagiumkereso/
http://szerzoknek.ek.szte.hu/lektoralas/
http://www.ek.szte.hu/ojs/
http://www.ek.szte.hu/szakirodalmazas-es-tudomanyos-publikalas-kurzus/
http://www.ek.szte.hu/
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2.3. Hallgatói eredményesség támogatása 

A hallgatók sikeres tanulmányainak egyik kulcsa, hogy beiratkozásukat követően minél 
gyorsabban megismerkedjenek a könyvtár használatával és a szolgáltatásokkal. Általános és 
szakterület-specifikus könyvtárbemutató túráinkra folyamatosan lehet jelentkezni, de a féléves 
beiratkozások idején a szokásosnál is több energiát fordítunk a frissen beiratkozott hallgatók minél 
több csatornán való elérésére. Nem utolsó sorban e kommunikáció sikerének is tekintjük, hogy az 
elmúlt évben jelentősen nőtt a nagyobbrészt (58%) már idegen nyelven tartott túrákon részt vevők 
száma: 

 

Folyamatosan készülnek a könyvtárhasználatot könnyítő nyomtatott és online anyagaink. 
Népszerűek a honlapon és saját Youtube-csatornánkon elérhető videós segédletek és felvételek 
(ezek számát bővítettük az év során): nézettségi idejük összesen 44.262 perc37, a megtekintések 
száma 11.738, annak átlagos időtartama 3 perc 46 mp38 volt.  

A könyvtári honlapon elérhetővé tesszük a Bölcsészettudományi Karon tartott általánosan 
művelő, és minden hallgató számára kötelező Könyvtár- és informatikai alapismeretek c. kurzus 
évről-évre frissített anyagát, és más karokra is egyre gyakrabban kapnak meghívást kollégáink, 
hogy tanrendi kurzus keretében tartsanak ilyen tartalmú előadásokat magyar és külföldi 
hallgatóknak egyaránt. 

A hallgatók eredményes felkészülését támogatja a 2018-ban nyitott Elektronikus Tananyag 
Archívum. Törekszünk arra, hogy a most már az EISZ keretében is megrendelhető, örvendetesen 
gyarapodó, magyar nyelvű, és tankönyveket is nagy számban tartalmazó kiadói csomagok39 is 
elérhetőek legyenek az egyetemen. 

A tanulmányok sikeres befejezésének egyik feltétele a megfelelő szakdolgozat elkészítése. 
Ebben kíván segítséget nyújtani a Szakdolgozzunk oldal, amely lépésről lépésre konkrét tartalmi és 
formai tanácsokat ad annak elkészítéséhez.  Ezt kiegészítő szolgáltatásunk a „Kölcsönözz ki egy 
könyvtárost!”. Lényege, hogy a hallgatónak előre meghatározott időpontban és témakörben nyílik 
módja személyes konzultációra egy erre felkészült könyvtárossal. Az oldalt 2018-ban 2153 látogató 
kereste fel40. Az év során összesen 96 megkeresésből 90 esetben lett sikeres konzultáció41. Három 
alkalommal rendeztünk „Kölcsönözz ki…” nyílt napot42, ezeken 42 hallgató vett részt.  

                                                      
37 2017: 7.338 perc 
38 2017: 4711, 1 p 33 mp 
39 Osiris, Kronosz, Szaktudás, Typotex kiadók csomagjai 
40 12.139 oldalmegtekintés, 3.639 munkamenet 
41 15 könyvtáros, összesen kb. 105 munkaóra ráfordítással 
42 2018. február 20., március 20. november 7. 
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http://www.ek.szte.hu/konyvtarbemutato-tura/
http://www.ek.szte.hu/konyvtarbemutato-tura/
https://www.youtube.com/channel/UCei5X1jlhz9iOb3jZpCK7bA
http://www.ek.szte.hu/felhasznaloi-segedletek/
http://www.ek.szte.hu/konyvtar-es-informatikai-alapismeretek/
http://eta.bibl.u-szeged.hu/
http://eta.bibl.u-szeged.hu/
http://szakdolgozat.ek.szte.hu/
http://szakdolgozat.ek.szte.hu/kolcsonozz-ki-egy-konyvtarost/
http://szakdolgozat.ek.szte.hu/kolcsonozz-ki-egy-konyvtarost/
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2.4. Tájékoztatás, felhasználóképzés 

Munkatársaink és szolgáltatásaink a teljes nyitvatartási időben állnak 28.483 beiratkozott 
olvasónk43 rendelkezésére. A használati statisztikák elemzése arra enged következtetni, hogy a 
harmadik éve működő meghosszabbított nyitvatartást az egyetemi és városi polgárok örömmel 
veszik igénybe. 2017-hez képest növekedett az olvasói belépések száma: 625.08844 (napi 2370) 
látogatót mértünk. A PC-s kabinetekben és olvasói terekben található számítógépeket a korábbi 
évekhez ismét képest nagyobb számban veszik igénybe az olvasók, a néhány évvel ezelőtt bővített 
WiFi-kapacitás pedig bizonyos időszakokban kevésnek bizonyul: 2018-ban összesen 463.486 
(átlagosan közel napi 1700) csatlakozás történt a hálózatra, a felhasználók száma 21.656 volt. A 
nyilvános tereinkben mért és rögzített létszámadatok azt mutatják, hogy az olvasók egy-egy 
belépés alkalmával átlagosan egyre hosszabb ideig használják a könyvtárat.  

 

 

 

Olvasói elégedettségmérésünk válaszai alapján jelentősen növekedett azon olvasók száma, 
akik naponta, illetve hetente többször személyesen is használják a könyvtár szolgáltatásait: 

 

 

                                                      
43 újonnan regisztráltak: 5125 
44 2017: 620.344 
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Az elmúlt évben valamelyest csökkent a hagyományos tájékozódási forma, a könyvtáros 
megszólítása az olvasói terekben, tájékoztató pultban: 63.506 kérdést regisztráltunk, szemben az 
előző évben mért 73.375-tel. Ugyanakkor azonban minden egyéb csatornán növekedett az 
érdeklődés: a honlapon mért munkamenetek száma közel 38%-kal növekedett45, a könyvtár 
honlapján működő chat-szolgáltatásunkat 399 alkalommal vették igénybe46. Facebook-on 
gondozott profiljainkon (könyvtári oldal, Library Szeged, Szerzőknek, DélmagyArchív, Betűevők) 
szintén növekedett a követők száma csakúgy, mint Twitter, LindedIn, valamint Instagram 
oldalainkon.  

Felhasználóképzésünk részének tekintjük azon rendezvényeinket, amelyek célja 
szolgáltatásaink, gyűjteményeink, az egyetem hagyományainak, kiemelkedő személyiségeinek 
szélesebb körben való megismertetése, a digitális írástudás és az olvasáskultúra fejlesztése, és a 
tudománynépszerűsítés47.  

3. Szervezeti alkalmazkodóképesség erősítése 

A könyvtári szolgáltatások elismerten magas színvonalának megtartása és azok folyamatos 
bővítése nem képzelhető el anélkül, hogy ne törekednénk a munkafolyamatok optimalizalására, az 
esetleges párhuzamosságok kiszűrésére, a meglévő kompetenciák megfelelő és optimális 
felhasználására. 

3.1. Szervezet 

A könyvtár vezetői pozícióit betöltő kollégák megbízásának többsége 2018-ban lejárt. Az év 
során ezen munkakörök betöltésére pályázatok sora került kiírásra. Ezek eredményes lezárultával, 
új megbízások alapján48 folytatja munkáját az intézmény irányító testülete. Ez a vezetői értekezlet 
hetenként, előzetesen megállapított napirend alapján, és szintén heti rendszerességű igazgatói 
egyeztetésen előkészítve kerül összehívásra. Feladata, hogy meghatározza meg a könyvtár 
hosszabb és rövidebb távú feladatait, kijelölje a végrehajtásért felelős munkatársakat, 
munkacsoportokat, és ellenőrizze a megvalósulást. 

A 2018-as év során elindult egy nagyobb szervezeti átalakítás előkészítése. A könyvtári 
működés, egyben a szolgáltatások alapját jelentő IT-feladatok ellátását az intézmény 
hagyományosan önállóan végezte. Az informatikai rendszer magas színvonalú, de önálló 
működtetése azonban az elmúlt években egyre több nehézséget jelentett, a tavalyi évre a modell 
elérte teljesítőképességének határait. A viszonylag kevés munkatárs egyre több feladatot volt 
kénytelen elvégezni, a párhuzamos feladatok átszervezésére az önálló működés miatt elfogytak a 
lehetőségek, ugyanakkor a távozó munkatársak pótlása vonzó jövőkép, ismeretszerzési és karrier 
lehetőségek híján egyre nagyobb nehézségekbe ütközött. Mindezek alapján egyeztetéseket 
kezdeményeztünk az SZTE Informatikai és Szolgáltatási Igazgatósággal a hatékony közös 
működtetés lehetőségeiről. Együtt kidolgoztuk egy megállapodás-tervezetet, amelynek alapján 

                                                      
45 2017: 135.506, 2018: 185.783 
46 A chatszolgáltatás szempontjából ez volt az első teljes éve, összevetésnek még nincs értelme. 2018-ban 
összesen 886 órában működött a szolgáltatás. 
47 VII. sz. melléklet 
48 2018. júius 1-től: Keveházi Katalin (főigazgató), Puskás Nikoletta (Állománygyarapítási Osztály, 
osztályvezető, Kecskeméti Gergely (Olvasószolgálati Osztály, osztályvezető, Aranyi Zoltán (Szakirodalmi és 
Információs Osztály, osztályvezető, Nagy Anita (Szakreferensi Osztály, osztályvezető), Hoczopán Szabolcs 
(Tartalomszolgáltatási Osztály, osztályvezető), Csengődi Erika (Szakirodalmi és Információs Osztály, 
Tájékoztató Csoport, csoportvezető); 2019. január 1-től: Laczkó Sándor (Különgyűjtemények Osztálya, 
osztályvezető), Molnár Andrea (Állománygyarapítási Osztály, Állaománygyarapító Csoport, csoportvezető), 
Kovács Anita (Olvasószolgálati Osztály, Kölcsönzői Csoport, csoportvezető), Hangai Katalin 
(Olvasószolgálati Osztály Raktári Csoport, csoportvezető), Pálfy Anna (Szakirodalmi és Információs Osztály, 
Olvasótermi Csoport, csoportvezető), Molnár Sándor (Tartalomszolgáltatási Osztály, Digitalizáló Csoport, 
csoportvezető) 

https://www.facebook.com/klebelsbergkonyvtar/
https://www.facebook.com/libraryszeged/
https://www.facebook.com/groups/1624365324491839/
https://www.facebook.com/delmagyarchiv/
https://www.facebook.com/groups/betuevok/
https://twitter.com/SZTEKlebelsberg
https://www.linkedin.com/company/szte-klebelsberg-library
https://www.instagram.com/sztekk/
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egységes egyetemi szervezetben valósulhat meg a könyvtárszakmai feladatok változatlan 
színvonalon való ellátása és a rendszer üzemeltetése. A tervezetet az egyetem vezetése 
támogatta, így ősztől elindulhatott az átalakulás konkrét lépéseinek megtervezése. Az átalakítás 
várhatóan 2019 elején, az SZTE szenátusának jóváhagyásával valósulhat meg. 

3.2. Minőségirányítás 

A változásokra való dinamikus reagálás képességének alapja a Klebelsberg Könyvtár 2012-
ben akkreditált és évente auditált mirőségirányítási rendszere49. Ennek egyik nagy eredménye, 
hogy napjainkra minden munkafolyamat mögé dokumentált eljárásrend került kidolgozásra. A 
protokollok a belső hálózaton, a kényelmes használatot biztosító strukturáltsággal minden 
munkatárs számára elérhetőek50. Második éve zajlik az egyes munkafolyamatok átvilágítása, a 
szükséges folyamatábrák elkészítése, ennek eredményeként a párhuzamosságok lehetőség 
szerinti megszüntetése, az egyes feladatokkal kapcsolatban egységes gyakorlat kialakítása, a 
munkafolyamatok és leírások szükség szerinti és folyamatos frissítése. Mindennek célja 
kockázatelemzés, és -kezelés, eredményei pedig a hatékonyság támogatása, az esetleges hibák 
kiszűrése, végső soron az, hogy nem csak az intézményen belül, hanem az egyetemi egységekkel, 
külső partnerekkel közös feladataink ellátását is zökkenőmentesebbé teszi. Az elemzések ahhoz 
is segítséget nyújtanak, hogy az új feladatok ellátásához szükséges kompetenciákat és erőforrást 
az intézményen belül újra és újra megtaláljuk. 

Minőségirányítási csoportunk 2018-as kiemelt feladatai közé tartozott a könyvtár 
kommunikációs stratégiájának a PR-csoport munkatársaival közös kialakítása. Erre nem csak az ISO 
9001:2015-ös szabványnak való megfelelés miatt volt szükség, de az intézmény mára rendkívül 
szerteágazó és sokrétű tájékoztató, oktató és marketing tevékenységeinek elvi alapvetését 
szerettük volna megfogalmazni benne. Szintén e munkacsoport feladata volt a TIK-ben működő 
intézmények 2017-ben közösen lefolytatott elégedettségmérési eredményeinek feldolgozása, 
valamint a könyvtár 2018-ban esedékes olvasói elégedettségmérésének megszervezése és 
lefolytatása. Utóbbi elemzése a következő évben fejeződik be. 

Az elmúlt évben került sor az intézményből távozó kollégákkal lefolytatandó exit-interjúk 
módszertanának, gyakorlatának és az ezzel kapcsolatos eljárásrendnek a kialakítására. Az eddig 
elkészült interjúk meghatározott körben való értékelése elkezdődött. 

A minőségirányítással kapcsolatos feladatok irányítását az év során egy fővel megerősített 
minőségirányítási asszisztensek51 vezetésével a minden könyvtári munkaterületről erre delegált 
munkatársakból álló MEGOLD-csoport végzi. Képviselője szükség szerint részt vesz a vezetői 
értekezleten. 

Nem minőségirányítási feladat, de ahhoz kapcsolódik az adatvédelem: a 2019. május 26-tól 
Magyarországon is alkalmazandó rendeletben foglaltaknak megfelelő intézményi szabályozások 
kialakításával, az eljárásrendek adatvédelmi szempontú felülvizsgálatának koordinálásával 2018. 
május 30-án megbízott munkatásunk az SZTE kinevezett adatvédelmi szakértőjének támogatásával 
látja el feladatát52. 

 

4. Szakértelem biztosítása 

A hatékony és rugalmas munka- és folyamatszervezési modellek kidolgozása hiábavaló, ha a 
feladatellátáshoz szükséges szakértelem nincs mögötte. A megújuló feladatok ellátáshoz 

                                                      
49 Belső audit: 2018. április 9-11., hivatalos megerősítő audit: 2018. június 12. 
50 2000-nél több protokoll, és azokhoz tartozó űrlap, dokumentumminta Wiki rendszerben 
51 2018 őszétől Kovács Anita kapott megbízást az asszisztensi teendők ellátására (Gríz-Verbói Barbara és 
Puskás Nikoletta mellett) 
52 2018. május 30-tól: Kecskeméti Gergely 

http://www.ek.szte.hu/ti-kerdeztetek-mi-valaszolunk/
http://www.ek.szte.hu/ti-kerdeztetek-mi-valaszolunk/
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folyamatosan frissülő ismeret és mélyülő tapasztalat szükséges. Egyre fokozódó mértékben van 
szükség olyan kompetenciákra is, amelyeket a könyvtárosképzésben még nem, vagy kevésbé lehet 
elsajátítani, ezeket pedig nagyon változatos módon lehet megszerezni. 

Ennek megfelelően ösztönözzük és támogatjuk munkatársaink egyéni képzési törekvéseit, 
legyen szó szervezett egyetemi, vagy egyéb képzésről, nyelvtanulásról. A támogatás formája – 
megfelelő forrás hiányában – elsősorban a rugalmas, a képzésekhez igazódó beosztás. A 32/2017. 
(XII. 12.) EMMI rendelet jogszabályi szintre emeli az intézmények képzési terveinek elkészítését. A 
képzések szervezéséért és a rendeletnek való megfelelésért felelős munkatársunk53 irányításával 
az elmúlt években jól működő belső képzési rendszert alakítottunk ki. Ennek része úgy az új 
feladatokra történő betanítás, mint új eszközök, forrását használatát megismertető tréningek 
szervezése, a munkatársak delegálása szakmai rendezvényekre, konferenciákra, könyvtárak 
közötti tapasztalatcserékre, és a más intézményekben szerzett ismeretek megosztása itthon. 2018-
ban 72 alkalommal volt lehetőségük munkatársainknak ilyenfajta képzésekre. Az összesített adatok  
alapján (748 résztvevő)  sok kollégánk több alkalommal is élt a különféle típusú lehetőségekkel. 

Az egyes feladatok megvalósítása során törekszünk ezek projektként való kezelésére, 
pontosabban arra, hogy a könyvtáron belüli hagyományos munkamegosztást minél rugalmasabbá 
téve a tudjuk a meglévő képességeket, tudást, szakmai tapasztalatot optimálisan kihasználni. 
Ennek előnye az is, hogy a megvalósításban közreműködők így jobban rálátnak a teljes folyamatra, 
illetve adott projekten belül a más munkaterületet is megismernek. Tapasztalataink szerint ez 
mélyíti a szakmai ismereteket, erősíti a felelősségtudatot, a megvalósítás pedig sikerélményt ad. 
Az egyes projektek során olyan egyéni képességek is kiderülhetnek, amelyek a hagyományos napi 
munkában nem okvetlenül válnak érzékelhetővé, de fontosak lehetnek az illető személyes pályája, 
illetve az intézmény számára. 

A kellő szakértelemmel és tapasztalattal bíró munkatársak megtartása az elmúlt években 
azonban egyre nehezebb. Ennek oka elsősorban az, hogy míg a közgyűjteményi területen dolgozók 
bérét meghatározó közalkalmazotti bértábla ezen a területen változatlanul maradt, s így el is 
torzult, a könyvtárosi szakértelem a piacon egyre értékesebbé válik. Ez utóbbi önmagában ugyan 
pozitív tény, azonban ennek köszönhetően 2018-ban 12 képzett munkatársunktól kellett 
megválnunk ilyen okból: mindannyian a könyvtáros pályán megszerzett tudásuk hasznosítására 
találtak megoldást a nálunk kínáltnál jobb kondíciókkal. A 2008 óta nem korrigált bértábla alapján, 
illetve a garantált bérminimum egyébként örvendetes többszöri megemelése eredményeként a 
könyvtárosok nagy részének bére – életkortól, szakmai tapasztalattól, végzettségtől függetlenül – 
egyforma. 2018. december 31-én a Klebelsberg Könyvtárban dolgozó 124 könyvtáros közül 81 
kapott garantált bérminimumra való kiegészítést, átlagosan 49.206 Ft-ot. A dolgozók bruttó 
átlagbére pótlékokkal együtt ugyanekkor 238 151 Ft volt. A könyvtárosi szakértelem megtartásának 
érdekében nem halogatható a megfelelő életpályamodell kidolgozása, amelynek része a 
megfelelően kidolgozott és finanszírozott teljesítményértékelési és képzési rendszer is. Ezek 
hiánya rövid távon is veszélyezteti a feladatellátást. 

Szintén veszélyezteti a feladatellátást a bevezetőben már említett tény: a felsőoktatási 
könyvtárak számára nincsenek kidolgozva azok az alapelvek, amelyeknek alapján a 
feladatellátásuk, működésük következetesen és tervezhetően finanszírozható lenne. A 
Klebelsberg Könyvtár az SZTE egyik központi intézményeként 2013 óta működik az abban évben 
erőteljesen lecsökkentett és azóta változatlan működési keretből, amely saját bevételekkel54 

                                                      
53 2018. május 30-tól Nagy Anita 
54 digitalizálás, kölcsönzői és kötészeti bevételeink 2018-ban: 12.180.000 Ft 
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egészül ki. Meghatározott feladatok megvalósítására rendelkezésre állnak erre tervezett pályázati 
összegek55, valamint az SZTE Open Access politikája mellé rendelt központi egyetemi források56. 

5. Párbeszéd, együttműködés 

„Az SZTE Klebelsberg Könyvtár törekszik arra, hogy rutinszerűen és aktívan működő 
egyetemi és közéleti kapcsolatokat építsen fel, s ezzel nagyobb egyetemen belüli elismertségre 
tegyen szert.”57 Fontos, hogy az érintetteknek bemutassuk a könyvtári tevékenységeknek nem 
utolsó sorban a fenntartó intézmény sikerességének támogatásában való értékét is. Ennek 
érdekében törekszünk a folyamatos párbeszédre, az igények megismerésére, a szolgáltásainkkal 
kapcsolatos visszajelzések befogadására csakúgy, mint eredményeink hatékony 
kommunikációjára. 2018-ban lefolytattuk a kétévenként szokásos olvasói 
elégedettségmérésünket, amelynek eredményeit – hagyományainknak megfelelően – 
honlapunkon is nyilvánosságra hozzuk, a szükséges beavatkozásokat pedig az elemzések alapján 
fogjuk meghatározni. A könyvtár eseményeivel, szolgáltatásaival kapcsolatos híradásokat minél 
szélesebb körben igyekszünk megosztani saját csatornáinkon, kari hírlevelekben, az egyetemi 
hírportálon. A PR-csoport munkatársai a minél differenciáltabb és hatékonyabb kommunikáció 
érdekében napi kapcsolatban vannak az SZTE Nemzetközi és Közkapcsolati Igazgatóságával. 2018-
ban is számos programmal vettünk részt az egyetem tavaszi és őszi kulturális fesztiváljain, ott 
voltunk az SZTE nyílt napján. 

Törekszünk a lehető legszélesebb együttműködésre a szakmai közösséggel, testületekkel. 
Kiemelkedően jó az együttműködésünk Szeged város másik nagy könyvtárával, a Somogyi-
Könyvtárral. A Klebelsberg Könyvtár részt vesz a MOKKA munkájában, tagja az Informatikai 
Könyvtári Szövetségnek, az Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiumának. Sok munkatársunk tagja, 
vagy vezetője könyvtárszakmai testületeknek, bizottságoknak. Az egyetemi könyvtárosok közül 

néhányan oktatási tevékenységet végeznek az SZTE BTK Kulturális Örökség és Humán 
Információtudományi Tanszékén, és más képzésekben is, illetve végeznek tudományos 
tevékenységet58. Szakmai gyakorlaton fogadjuk a könyvtár szakos hallgatókat, de néhány 
középiskolával kötött megállapodás alapján ezt a korosztályt is fogadjuk közösségi szolgálat 
céljából. Részt veszünk az Erasmus+ nemzetközi mobilitási programban: az elmúlt évben 5 kollégát 
fogadtunk külföldi felsőoktatási könyvtárakból. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
55 EFOP-3.4.3-16-2016-00014,  EFOP-3.6.1-16-2016-00008, EFOP-3.6.1-16-2016-00014: 2018-ban 32.492.809 Ft 
bérből és 14.776.197 Ft eszközvásárlási keretből tudtuk megvalósítani a projektekben vállalt feladatainkat 
56 OA publikálásra 56.665 EFt, DOI-számok: 601 USD (452 kiosztott azonosító) 
57 Az SZTE Klebelsberg Komunikációs és PR stratégiája. Elvárható eredmények 1. 
58 részletesen ld. a VIII. sz. mellékletben 

http://www.ek.szte.hu/felmereseink/
https://www.u-szeged.hu/efop343-00014-index
http://www.u-szeged.hu/efop-361-00008-adatlap
https://www.u-szeged.hu/efop-361-00014-adatlap
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Mellékletek 

 

I. Állománygyarapítási adatok 2018-ban kifizetett számlák alapján (EFt) 

Szervezeti 
egység 

nyomtatott 
könyv 

belföldi 
folyóirat 

külföldi folyóirat 
e-folyóirat, e--könyv, 

adatbázis 
  

kvt. kar kvt kar kvt kar kvt. kar SZTE összesen 

ÁJTK 1 300 6 101 823 887 0 5 164 300 2 200 16 200 32 975 

ÁOK+FOK 1 400 2 142 6 750 0 67 140 0 13 690 134 000 219 128 

BTK 
2 

485 
6 168 173 219 2 766 1 095 125 0 16 000 29 031 

ETSZK 0 0 0 227 0 0 0 0 17 100 17 327 

GTK 310 914 109 92 0 1 155 0 13 3 650 6 243 

GYTK 500 26 6 104 0 65 0 0 14 450 15 151 

JGYPK 45 213 24 32 0 0 0 69 2 100 2 483 

MK 300 20 65 0 0 0 0 0 3 000 3 385 

MGK 200 0 102 0 0 0 0 0 800 1 102 

TTIK 
2 

380 
1 809 253 791 0 11 024 205 11 51 000 67 473 

ZMK 60 12 0 5 0 0 0 0 1 300 1 377 

Egyéb 
egység* 

310 2 447 464 1 135 0 0 0 0 0 4 356 

összesen 
9 

290 
19 852 2 025 4 242 2 766 85 643 630 15 983 259 600 400 031 

*pl. IKI, Koll. Könyvtár, Konf. Intézet, GH, Rektori Hivatal 

 

Beszerzések egyéb forrásból:  

Ajándékként beszerzett dokumentumok 4817 kötet 

Csereként beszerzett dokumentumok 246 kötet 

Kötelespéldány 8448 kötet 

Becsült értékük együttesen (EFt) 58 575 

 

II. Leltári gyarapodás 

 A tárgyévben beszerzett 
állomány 

Tárgyév december 31-ei 
állomány 

Könyv és bekötött, tékázott folyóirat (kötet, téka) 17 685 1 671 387 

Kartográfiai dokumentum (db) 2 1 606 

Nyomtatott zenei dokumentum (db) 202 1 578 

Hangdokumentum (db, tekercs) 6 7 290 

Képdokumentum (db, tekercs) 2 113 

Elektronikus (digitális) dokumentum (db) 32 583 304 252 

e-könyv (cím) 26 548 216 611 

Egyéb dokumentum (db) 99 2 122 

Összesen 77 127 2 204 959 

Érték (ezer Ft) 371 32,6  
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Állománygyarapításra fordított összeg a KIFIZETETT SZÁMLÁK alapján (ezer Ft) 307 970 
 

A könyvtárból kivihető kölcsönözhető állomány kötet (db) 1 073 999 

 

 

III. Online Felhasználói Statisztika 

 

Adatbázis Full-Text / 
rekord letöltés 

Országos 
rangsor/tendencia 

Science Direct 228 358 2. MTA után ↑ 

ACM 360 ↓↓↓ 

ADT 24 802 9. ↓ 

Akadémiai Folyóirat-gyűjtemény 6 320 3.  ↑↑ 

Akadémiai szótárak 37 111 3. ↓ 

Cambridge 2 044 4. ↑↑ 

ClinicalKey 6 853 2. ↑↑ 

IOP Journals 4 053 2. MTA után 

EDS abstrac megtekintés/belinkelt fulltext letöltés 63 244 NA  

Ebsco adatbázisok full text 30 492 ↑ 

Ebsco Ebooks 24 971 ↑↑ 

Alexander Street Press 280 NA  

Grove (Oxford Music Online) 
 

 NA 

HeinOnline 3 394  NA 

Journal Citation reports 
 

 NA 

JSTOR 18 627 4. ↑ 

Lippincott Williams & Wilkins 5 220 4. ↓ 

MathSciNet 28 848 3.  ↑ 

Springer e-könyvek 13 052 5. 

L’Harmattan Digitális Adatbázis 2 617 3. 

Nature 20 463 ↑ 

Science Magazine 6 002 1. ↑ 

Scopus 69 000 2. ↑ 

SpringerLink 39 100 2. ↑ 

Taylor&Francis 14 008 4. 

UptoDate 22 523 3. ↑↑ 

Web Of Science 66 586 4. ↓ 

Wiley Online Library 48 796 2. ↑ 

Kurrens  Online folyóiratok 110 458 NA 

HeinOnline 3 260  NA 

Typotex - Interköny 1 606 3. 

Thieme e-book pack 9 985 ↑↑↑ 

Cairn.info 15 463  ? 

Royal Society of Chemistry 9 102 1. ↑↑↑ 

Britannica Online 10 415 ↑↑ 

Scifinder 9 222 1. 

SciVal 5 531  NA 
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Publication Finder NA  NA 

EDS keresések 27 812 855  ↑ 

Összes online használat 28 779 435  NA 

 

 

IV. Repozitóriumok gyarapodása és használata 

  munka 
menet

ek 
2017 

munka 
menetek 

2018 

válto
zás 

oldalmegtek
intés 2017 

oldal 
megtekintés 

2018 

válto
zás 

tétel 
gyarapodás 

2017 

tétel 
gyarapodás 

2018 

válto
zás 

letöltés 
2017 

letölté
s 2018 

változ
ás 

Egyetemi 
kiadványok  

1829
0 

38563 2,11 141428 215716 1,53 6994 5563 0,8
0 

18597
4 

5560
98 

2,99 

DélmagyArchív 0 4199   0 37172   30177 48604 1,61 22 1919
3 

872,
41 

Diplomamunka 2805
1 

47523 1,6
9 

132167 192800 1,4
6 

3098 2431 0,7
8 

5277 7264 1,38 

Doktori 2299
0 

28513 1,24 82638 113210 1,37 758 295 0,3
9 

27776
3 

3616
82 

1,30 

Miscellanea 4618 13873 3,0
0 

93701 117681 1,26 27846 6815 0,2
4 

12884 6879
8 

5,34 

Publicatio 1045
0 

15998 1,53 114399 141474 1,24 2842 1311 0,4
6 

11364
2 

1989
68 

1,75 

Tiszatáj 7545 12787 1,6
9 

125646 49981 0,4
0 

15871 422 0,0
3 

29711 4722
8 

1,59 

UnivHistória 2646 6491 2,4
5 

60305 79852 1,32 38068 4161 0,11 4746 1871
5 

3,94 

e-Tananyag  9459
0 

172064 1,82 0 56213   0 1238   0 9577   

összes       750284 1004099   125654 70840 0,5
6 

63001
9 

1287
523 

2,04 

 

 

V. Feldolgozási adatok 

új dokumentumok 

EK-s, minden dokumentumtípus+címkenyomtatás 20810 

letét 925 

folyóiratok 160 

új dokumentumok összesen: 21895 

analitikus feldolgozás, 
szakdolgozat feltöltés 

cikkfeldolgozás és javítás 17824 

szakdolgozat feltöltés 1568 

ETA 1223 

összesen:  20615 

retrospektív 

tanszéki állományok 18706 

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

2751 

selejtre javasolt állomány 40 

kötészet 210 

összesen:  21707 

retrospektív, folyóirat   
régi EK-s állományból, és tanszéki 
állományból feldolgozott folyóiratok 

8735 

gyorsfeldolgozás gyorsfeldolgozás 552 

összes 73504 
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VI. Open Access megjelenések és költségek 

 Megjelent 
publikáció db 

Kifizetés (nettó) 27% áfa Kifizetés (bruttó) 

Pályázaton kívül 29 13 579 167 Ft 3 666 375 Ft 17 245 542 Ft 

BMC 10 4 501 600 Ft 1 215 432 Ft 5 717 032 Ft 

Wiley 2 1 108 160 Ft 299 203 Ft 1 407 363 Ft 

Plos 1 403 650 Ft 108 986 Ft 512 636 Ft 

Frontiers 19 12 032 215 Ft 3 248 698 Ft 15 280 913 Ft 

DovePress 5 2 650 860 Ft 715 732 Ft 3 366 592 Ft 

Hindawi 13 4 580 550 Ft 1 236 749 Ft 5 817 299 Ft 

MDPI 13 5 761 952 Ft 1 555 727 Ft 7 317 679 Ft 

RSC 15   0 Ft 0 Ft 

Taylor&Francis 18   0 Ft 0 Ft 

Összes 125 44 618 154 Ft 12 046 902 Ft 56 665 056 Ft 

Kiadói szerződések Összes befizetés 
(nettó) 

2018-as befizetés Összes költés 
(nettó) 

Egyenleg (nettó) 

Wiley 4 500 000 Ft 0 Ft 1 891 160 Ft 2 608 840 Ft 

BioMed 16 500 000 Ft 0 Ft 11 100 877 Ft 5 399 123 Ft 

Plos 5 510 250 Ft 0 Ft 2 085 525 Ft 3 424 725 Ft 

DovePress 4 375 000 Ft 2 594 560 Ft 3 141 610 Ft 1 233 390 Ft 

Hindawi 6 750 000 Ft 5 940 000 Ft 5 953 500 Ft 796 500 Ft 

Frontiers 12 625 000 Ft 4 050 000 Ft 13 658 570 Ft -1 033 570 Ft 

MDPI 6 711 360 Ft 6 711 360 Ft 5 761 952 Ft 949 408 Ft 

 

 

VII. Könyvbemutatók, kiállítások, egyéb rendezvények: 
 

Állati jelek, képek és terek 2018. 12. 12.  

Art Book Art. Kiállítás Sagmeister Peity Laura könyvillusztrációiból. Tolnai Ottó, Keveházi Katalin  

Bencsik Péter: Hódmezővásárhely politikai élete 1944-1950 között és Miklós Péter: A katolikus egyház 
Hódmezővásárhelyen (1944-1950) *2018. 02. 28. (Egyetemi szerzők, kiadók, műhelyek) 

Dézsi Lajos kiállítás a professzor születésének 150. évfordulója alkalmából, 2018 november 26. - 2019 január 
30.,  

Digitális bölcsészet: folyóiratbemutató. Maróthy Szilvia, Kokas Károly, Péter Róbert. 2018. október 4.  
(Egyetemi szerzők, kiadók, műhelyek) 

Döbör András: Sajtópolitika és politikai sajtó Magyarországon (1780-1840) 2018. 05. 10. (Egyetemi szerzők, 
kiadók, műhelyek) 

Dr. Lente Gábor: „Én a vízilovakkal vagyok… avagy egy kémiai ismeretterjesztő könyv története” 2018. 04. 
13. (Egyetemi szerzők, kiadók, műhelyek) 

Forum Kiadó (Újvidék) legújabb köteteinek bemutatója. Virág Gábor, Losoncz Márk, Laczkó Sándor. 2018. 
október 4.  

Gál György Emlékkiállítás. 2018. november 8. – 2019. február 28.: SZTE Klebelsberg Könyvtár Egyetemi 
Gyűjtemény - Petri Tanítványok Baráti Köre (Évfordulós Professzori Pantheon) 

Gulyás László: A Horthy-korszak külpolitikája 2018. 09. 26. (Egyetemi szerzők, kiadók, műhelyek) 
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Gyógynövényekről régen és ma  2018. 06. 11.- 

Hasonló a hasonlónak (SZTE Klebelsberg Könyvtára - BTK Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék): Esti 
találkozások az Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék volt diákjaival, oktatóival. Beszélgetés 
irodalomról, egyetemről, összehasonlításról. Orcsik Roland, Kelemen Zoltán 2018 október 24.,  

Hegyi Ádám ,,...azt kőzőnséges helyen fel olvasni éppen nem tanátsos..." című könyvének bemutatója. Balázs 
Péter 2018. november 6., (Egyetemi szerzők, kiadók, műhelyek) 

Hoffmann Zsuzsa - T. Horváth Ágnes: Ókori kertek (SZEK–JATEPress) 2018. június 7. (Egyetemi szerzők, 
kiadók, műhelyek) 

Hulladékcsökkentési hét - kiállítás a TIK 2018. 11. 27. 

Írók - Filozófusok felolvasóest 3. Esterházy Péter emlékére. Ilia Mihály, Vajda Mihály, Balog József, Bencsik 
Orsolya, Losoncz Márk, Gyenge Zoltán, Boros Gábor, Szilasi László (SZTE Klebelsberg Könyvtár, 
Magyar Filozófiai Társaság, SZTE BTK) 2018. okt. 4.  

Katalán nap - kiállítás 2018. 09. 27.  

Kiállítások zenei évfordulóhoz kapcsolódóan (Kocsis Zoltán, Simándy József, Lajtha László) SZTE Klebelsberg 
Könyvtár Zenei Gyűjtemény 

Lábjegyzetek Platónhoz: Az idegen (Szeged, Magyar Filozófiai Társaság - SZTE BTK Filozófia Tanszék) Laczkó 
Sándor, Cserháti Sándor, Kékesi Márk Zoltán. 2018. június 6. (Egyetemi szerzők, kiadók, műhelyek) 

Legyen a zene mindenkié! - kamarakoncert a Zene Világnapja tiszteletére. (SZTE Zeneművészeti Kar 
hallgatói), SZTE Klebelsberg Könyvtár Zenei Gyűjteménye - SZTE Zeneművészeti Kar 2018. október 1. 

Magyar szakkönyvkiadók e-könyv és online-szolgáltatásai: Arcanum Digitális Tudástár, Osiris Kiadó, Kronosz 
Kiadó, Szaktudás Kiadó, L’Harmattan Kiadó, Tinta Kiadó, Tipotex Kiadó, Akadémia Kiadó (MTA EISZ - 
SZTE Klebelsberg Könyvtár 2018- október 4.  

Magyarkanizsa monográfiája, 2. köt. (1848-1945): dr. Zakar Péter, dr. Döbör András. Forró Lajos, Fejős Sándor 
2018. 10. 11. "Egyetemi szerzők, kiadók, műhelyek" 

Metszetek a bolsevizmusról, sztálinizmusról 2018. 10. 18.  

Metszetek bolsevizmusról, sztálinizmusról (Budapest, Kronosz, 2018) Karsai László, Gyarmati György, Pihurik 
Judit. 2018. október 18.  

Nagy Gábor Dániel: Fejezetek a vallás és társadalmi tőke kapcsolatrendszeréről (Belvedere Meridionale, 2018) 
Szilárd Réka 2018. június 06. 18.00 (Egyetemi szerzők, kiadók, műhelyek) 

Palotás Zsolt: Bejek, korzárók és diplomaták 2018. 05. 31.  

Rendhagyó tárlatvezetés a József Attila Tuanulmányi és Információs Központ épületének megnyitása 14. 
évfordulója alkalmával a Különgyűjteményekben (2018. dec. 7.) 

Tamás Ágnes: Propagandakarikatúrák ellenségképei Szarajevótól Párizsig 2018. 02. 14.  

Tudománytörténeti minitárlat a SCI-eszta polc tálalásában) 2018. 11. 15.- 

Vallástörténeti szöveggyűjtemény az Újszövetséghez: magyar kiadás. Szerk. Benyik György, Szőnyi Etelka 
(Szeged, SZEK–JATEPress, 2018), 2018. június 8.  (Egyetemi szerzők, kiadók, műhelyek) 

Varga András Farkas Katalin: Régi könyves ABC, és A Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár 1801-
1850 közötti régi nyomtatványai. Varga András, Keveházi Katalin. 2018. október 10. (Egyetemi szerzők, 
kiadók, műhelyek) 

Vukman Péter: „Harcban Tito és Rankovics klikkje ellen” *2018. 04. 12.  

 

VIII. Könyvtárosok képzése, továbbképzése, oktatási, tudományok tevékenysége, részvétele a 
szakmai közéletben 

Szakirányú / egyéb felsőfokú képzés 
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SZTE BTK Informatikus könyvtáros BA (Magyar Viktória, Répás Alex, Hangai Katalin) 

SZTE BTK: Könyvtártudomány MA (Modla Márk, Kecskeméti Gergely, Zeller Rozália) 

SZTE TTIK: Programtervező Informatikus BSc (Gacs Katalin) 

SZTE BTK: Vallástudomány MA (Várnai-Vígh Adrienn) 

SZTE ÁOK: Angol-magyar orvos- és egészségtudományi szakfordító-tolmács posztgraduális képzés (Laskay 
Krisztina) 

Szakirányú akkreditált képzés 

Zenei Könyvtári Ismeretek III. Feltárás – tájékoztatás -új technológiák a zenei könyvtárakban (Könyvtári 
Intézet, 2018. szeptember 18-19-20-21., 26-27., október 10-11., Kádár Ágnes, Kiszely Zoltán) 

A könyvtárosok teljesítménymérése és digitális kompetenciái (Könyvtári Intézet, 2018. 11. 8-9., 19-20-21., 28-
29-30., Nagy Anita, Gombos Zsuzsanna) 

Konstruktív konfliktuskezelés hatékony tárgyalási technikákkal tanfolyam (Könyvtári Intézet -  Somogyi-
könyvtár, 2018.10.09-10. - 2018.10.25-26. Kovács Anita) 

Oktatás 

Aranyi Zoltán: Bibliometria, Web of Scinece. Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék. 
2018 ősz  

Aranyi Zoltán: On-line (sic!) könyvtári adatbázisok. Kulturális Örökség és Humán Információtudományi 
Tanszék, 2018 ősz  

Balogh László (más oktatókkal közösen): A Mongol Világbirodalom (3 előadás). Középkori Egyetemes 
Történeti Tanszék 

Balogh László (más oktatókkal közösen): Belső-Eurázsia a mongol kor előtt (3 előadás). Középkori Egyetemes 
Történeti Tanszék 

Gősi Anikó, Hoczopán Szabolcs: Kutatástámogatás. Kulturális Örökség és Humán  
Információtudományi Tanszék, 2018 ősz 

Kempf Béla Mongol leíró nyelvtan, Mongol nyelv, Klasszikus mongol szövegolvasás. Altajisztika Tanszék 
2018. tavasz, ősz.  

Laczkó Sándor: Etikai alapfogalmak 1-2. Filozófia Tanszék, 2018 tavasz, ősz 

Laczkó Sándor: Médiaetika. Médiatudományi Tanszék, 2018. ősz.  

Muzs Krisztina, Hoczopán Szabolcs: Hivatkozást kezelő szolgáltatások. Kulturális Örökség és Humán 
Információtudományi Tanszék, 2018 ősz 

Muzs Krisztina, Hoczopán Szabolcs: Könyvtári információforrások kezelése. Kulturális Örökség és Humán 
Információtudományi Tanszék, 2018 ősz 

Nagy Gyula: A webszerkesztés alapjai. Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék, 2018 
tavasz 

Nagy Gyula: Gyűjteményszervezés 2.: digitális könyvtári gyűjtemények (repozitóriumok). Kulturális Örökség 
és Humán Információtudományi Tanszék, 2018 ősz 

Nagy Gyula: Web 2.0-ás alkalmazások, Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék. 2018 ősz 

 
Előadások szakmai rendezvényeken 

Bogdány Edit: Az Osztrák Könyvtár 2018-as tevékenysége (Bécs, 2018. szeptember 4.) 

Csengődi Erika, Hernek István, Sümeginé Lehotai Edit: Úton a felhasználók felé - Könyvtári 
programszervezés, marketing és kommunikációs ismeretek könyvtárosok számára (Zenta, Vajdasági 
Magyar Művelődési Intézet ; 2018. november 27.) 
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Csengődi Erika: Bemutatkozik az SZTE Klebelsberg Könyvtár (26. Nemzetközi Könyvfesztivál, Budapest, 2019. 
április 25–28.) 

Farkas Kata: Márki Sándor hagyatéka a SZTE Klebelsberg Könyvtárban (Kutatók Éjszakája 2018. szeptember 
28.) 

Hoczopán Szabolcs: Open Access és szerzői támogatás a Szegedi Tudományegyetemen (MKE 50. 
vándorgyűlés, Győr, 2018. június 4.) 

Kiss Márta, Szűcs Judit: Kölcsönözz ki egy könyvtárost! – Egy innovatív szolgáltatás távlati lehetőségei a 
Klebelsberg Könyvtárban (Networkshop 2018. Eger, 2018. április 4-6. 

Kokas Károly: A Nagy Digitális Márki-szindróma (Kutatók Éjszakája 2018. szeptember 28.) 

Laczkó Sándor: A butaság veszedelme (A butaság: konferencia, Kolozsvár, 2018. november 24.) 

Laczkó Sándor: Lábjegyzetek Platónhoz (A polisz: konferencia, Szeged, május 17-18.) 

Laczkó Sándor: Nietzsche magyar utókora. (Kolozsvár, Babes-Bolyai Tudományegyetem Filozófia Tanszék, 
2018. április 16.)  

Modla Márk, Molnár Sándor: „A kiterjesztett könyvtár – Az AR lehetőségei a tartalomszolgáltatásban” 
(Networkshop 2018. Eger, 2018. április 4-6.) 

Molnár Sándor: A Contenta repozitóriumok új, analitikus része (Magyar Könyvtárosok VIII. Világtalálkozója 
2018. november 7.) 

Molnár Sándor: Az SZTE Klebelsberg Könyvtár digitális gyűjteménye (Contenta) a helytörténet szolgálatában. 
2018. június 07.  

Molnár Tamás: Tudományos eredmények disszeminációja a Szegedi Tudományegyetemen könyvtári 
repozitóriumok segítségével (Határtalan tudomány  - Határtalan könyvtár, NKE, 2018. november 14.) 

Nagy Gyula: A könyvtárak szerepe a digitális és elektronikus tananyagok archiválásában (Networkshop 2018. 
Eger, 2018. április 4-6.) 

Nagy Gyula: Öles léptekkel a digitális szingularitás felé (Kutatók Éjszakája 2018. szeptember 28.) 

Pap Kornélia: Szent-Györgyi Albert Nobel-díj átvétele – kalandok, érdekességek, korabeli dokumentumok. 
(Szent-Györgyi szimpózium a Nobel-díj átvételének 80. évfordulója alkalmából, SZTE Szent-Györgyi 
Albert Baráti Kör, Szentes, 2018. március 29.; SZTE Klebelsberg Kuno Könyvtár, 2018. április 14.) 

Puskás Nikoletta: Párbeszéd a könyvtári látogatókkal – Interjú a szegedi Klebelsberg Kuno Könyvtár 
felméréseiről (2018. március 19.) – (https://kulturalisertekeles.hu/2018/03/19/parbeszed-a-konyvtari-
latogatokkal-interju-a-szegedi-klebelsberg-kuno-konyvtar-felmereseirol/) 

 

Publikáció 

Az SZTE Egyetemi Könyvtár 1801-1850 között megjelent régi könyvei. Sajtó alá rendezte: Varga András, Farkas 
Kata. Szeged, 2018.   

Balogh László: Széljegyzetek a magyarság 10. századi történelméhez. Acta Universitatis Scientiarum 
Szegediensis. Acta Historica 139 (2017) 23–28. 

Batóné dr. Kaczúr Ágnes: Spanyolok a magyar ügyekről (97-107 pp.) in: 25 év – 25 tanulmány 1993-2018 
Fejezetek a Hispanisztika Tanszék történetéből, JATEPress, 2017. 

Biszak Sándor; Kokas KárolyBudapest Időgép DIGITÁLIS BÖLCSÉSZET 1 : 1 pp. 175-184. , 10 p.  (2018)  

Drótos László; Kokas Károly Webarchiválás és a történeti kutatások DIGITÁLIS BÖLCSÉSZET 1 : 1 pp. 35-53. , 
18 p. (2018) 4. 

Farkas Kata: Beszámoló az EKE szervezésében Habent sua fata libelli II. c. szakmai napról (2018. . In.: EKE 
Hírlevél 15.2018:2. 8-9. p.) 

Hoczopán Szabolcs: Online források a hagyományos katalógusokban. Tudományos és Műszaki Tájékoztatás  
Vol 65, Szám 9.  (2018)   

https://kulturalisertekeles.hu/2018/03/19/parbeszed-a-konyvtari-latogatokkal-interju-a-szegedi-klebelsberg-kuno-konyvtar-felmereseirol/
https://kulturalisertekeles.hu/2018/03/19/parbeszed-a-konyvtari-latogatokkal-interju-a-szegedi-klebelsberg-kuno-konyvtar-felmereseirol/
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Kiss Márta, Szűcs Judit: Kölcsönözz ki egy könyvtárost! Egy innovatív szolgáltatás és távlati lehetőségei a 
Klebelsberg Könyvtárban. Tudományos és Műszaki Tájékoztatás Vol. 65 Szám 6. 350-356 p. (2018) 

Kiss Márta, Szűcs Judit: Kölcsönözz ki egy könyvtárost! Új szolgáltatás szakdolgozóknak a Klebelsberg 
Könyvtárban. In.: Tick, József; Kokas, Károly; Holl, András (szerk.) NETWORKSHOP 2018 
konferenciakötet. Budapest, Magyarország : Hungarnet, (2018). pp. 64-70. 
http://ocs.mtak.hu/index.php/nws/2018/paper/view/7/8  

Kokas Károly A történelmi regény esélyei: Gondolatok a Sasok a viharban című történelmi  regény kapcsán 
ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 27 : 1 pp. 206-211. , 6 p. 
(2018)  

Kokas Károly Mi dolga lesz a könyvtáraknak az internet korában? A felsőoktatási 
könyvtárak új feladatairól és a régiek megújításáról. ERDÉLYI ÉVSZÁZADOK. A KOLOZSVÁRI MAGYAR 
TÖRTÉNETI INTÉZET ÉVKÖNYVE III.Hagyomány és újítás a 21. századi könyvtárban, EGYETEMI MŰHELY 
KIADÓ Bolyai Társaság; Kolozsvár, 2018. pp. 86-120. 25 p. (2018) 

Laczkó Sándor (szerk.): Lábjegyzetek Platónhoz: Az idegen c. kötet. Magyar Filozófiai Társaság, Szeged, 2018. 
430 p.  

Laczkó Sándor: Az önámítás. In.: Tiszatáj. 2018. április.  

Modla Márk; Molnár Sándor: A kiterjesztett könyvtár: Az AR lehetőségei a tartalomszolgáltatásban In: Tick 
József; Kokas Károly; Holl András (szerk.) NETWORKSHOP 2018 konferenciakötet Budapest, 
Magyarország : Hungarnet, (2018) pp. 79-83. , 5 p. [mtmt link] 

Modla Márk; Molnár Sándor: Lehet-e a könyvtár „next-gen”?: Gondolatok a tartalomszolgáltatás és könyvtár 
4.0-ról: a virtuális és a kiterjesztett valóság - TUDOMÁNYOS ÉS MŰSZAKI TÁJÉKOZTATÁS 65 : 5 pp. 
307-313. , 7 p. (2018) [mtmt link] 

Molnár Sándor George Bruseker, László Kovács and Franco Niccolucci, eds. „Digital Humanities.” Special 
Issue, ERCIM News 111 (2017 október). DIGITÁLIS BÖLCSÉSZET 1 : 1 pp. 239-242. , 4 p. (2018) 
http://ojs.elte.hu/index.php/digitalisbolcseszet/article/view/226  

Nagy, Gyula ; Molnár, Gyöngyvér: A Magyar Pedagógia folyóirat tudománymetriai elemzése a hivatkozási 
szokások és a hivatkozási hálózatok tükrében MAGYAR PEDAGÓGIA 118 : 3 pp. 203-235. , 33 p. (2018) 

Nagy, Gyula: A könyvtárak szerepe a digitális és elektronikus tananyagok archiválásában In: Tick, József; 
Kokas, Károly; Holl, András (szerk.) NETWORKSHOP 2018 konferenciakötet Budapest, Magyarország : 
Hungarnet, (2018) pp. 91-97. , 7 p. 

Nagy, Gyula: Citation network analysis of an educational research journal In: Vidákovich, Tibor; Fűz, Nóra 
(szerk.) PÉK 2018 [CEA 2018] XVI. Pedagógiai Értékelési Konferencia [16th Conference on Educational 
Assessment]: Program és összefoglalók [Programme and abstracts] Szeged, Magyarország : SZTE 
Neveléstudományi Doktori Iskola, (2018) pp. 72-72. , 1 p. 

Nagy, Gyula: Text Mining-based Scientometric Analysis in Educational Research In: The European Conference 
on Education 2018 Official Conference Proceedings Nagoya, Japán : International Academic Forum, 
(2018) pp. 129-142. , 14 p. 

Schelhammer Zsófia:  -- Szövegközlés a Verso c. irodalomtörténeti folyóiratban, Ismeretlen szerző: Béla 
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