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1. Bevezetés 

A 2019-es évben a könyvtár alapvetően az előző évhez hasonló működési környezetben folytatta 

tevékenységét. A 2018-as évben tapasztalható fő trendek (a helyben igénybe vehető és online 

szolgáltatások kihasználtsága, ill. a látogatószám folyamatos növekedése) tovább folytatódtak. A 

stratégiai fókuszpontok tekintetében továbbra is irányadóként szolgált „A felsőoktatási könyvtárak 

stratégiai fejlesztési irányai 2018-2023” dokumentum. A stratégiában foglalt célok teljesítését sajnos 

komolyan nehezíti, bizonyos pontokon akár ellehetetleníti a továbbra sem megoldott, kiszámítható 

erőforrás-gazdálkodás és finanszírozási háttér biztosítása. Érvényessége miatt így sajnos kénytelenek 

vagyunk megismételni a 2018-as beszámoló bevezetőjének zárógondolatát: „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 presztízsét.” 

A tárgyév talán legnagyobb változását az egyetem szenátusának döntése1 alapján kötött, 2019. április 

1-i keltezésű, az SZTE Informatikai és Szolgáltatási Igazgatóságával (ISZI) aláírt megállapodás jelentette, 

amelynek értelmében a korábban a könyvtár szervezeti egységében működő Automatizálási és 

Fejlesztési Osztály mind feladatait, mind munkatársait illetően átkerült az SZTE ISZI irányítása alá. A 

könyvtári igények és feladatok kiszolgálását a szervezeten belül a Könyvtár-informatikai és 

Adatgazdálkodási Egység látja el. Szintén az egyetemi szenátus egyik év eleji döntéséhez2 köthetően, a 

tárgyévben lényegesen megváltozott a könyvtári beszerzések tekintetében az egyetem közbeszerzési 

szabályzata3, amelyet a kapcsolódó dokumentáció4 elkészítésével intézményünknek is le kellett 

követnie. A változás természetesen ezen adminisztratív aktusokon túl jelentős erőforrásokat köt le a 

napi munkavégzés során. 

Az év egyik átfogó projektjét jelentette a könyvtár teljes arculatváltása, tovább folytatva ezzel az 

intézményi honlap 2017-es megújításával megkezdett utat és koncepciót. Az arculatváltás egyik 

legfőbb eredményének tekinthető, hogy immár analóg és elektronikus felületeinken egységes, 

végiggondoltan megtervezett arculati elemekkel és látványvilággal találkozhatnak a könyvtárhasználó 

polgárok. Az arculatváltási projekt keretében az olyan elengedhetetlen elemek mellett, mint az 

intézményi logóváltozatok, elkészült egy részletes arculati kézikönyv is. 

Több osztályt és hosszabb időszakot átfogó projektet jelentett az esedékes szakolvasótermi és raktári 

állományrevízió. A szakolvasótermi részt illetően ennek időzítése a könyvtár nyári zárva tartásának 

időszakára esett, összességében 61 kolléga mintegy 70 ezer kötetet ellenőrzött le. A raktári rész 

ellenőrzése esetében nem volt szükség zárva tartásra, így az több hónapon keresztül zajlott, és 

körülbelül 100 ezer kötet átnézését jelentette. 

A második bekezdésben említett szervezeti változás a könyvtár bizonyos helyiségeinek használatában 

is átalakítást követelt meg, emiatt az év második felében különböző költözések zajlottak. A korábbi 

                                                           
1 Jegyzőkönyv a Szegedi Tudományegyetem Szenátusa 2019. február 25-i rendes üléséről. 8. napirendi pont: 
Javaslat a Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Könyvtár Szervezeti és 
Működési Szabályzatának módosítására - http://szenatus.bibl.u-
szeged.hu/256/1/Szen%C3%A1tus_jegyz%C5%91k%C3%B6nyv_2019%20febru%C3%A1r%2025.pdf 
2 Jegyzőkönyv a Szegedi Tudományegyetem Szenátusa 2019. február 25-i rendes üléséről. 7. napirendi pont: 
Javaslat a Szegedi Tudományegyetem Közbeszerzési szabályzatának 
módosítására - http://szenatus.bibl.u-
szeged.hu/256/1/Szen%C3%A1tus_jegyz%C5%91k%C3%B6nyv_2019%20febru%C3%A1r%2025.pdf 
3 A Szegedi Tudományegyetem Közbeszerzési Szabályzata - https://u-szeged.hu/download.php?docID=2245 
4 Beszerzés egyetemi egységek számára - http://www.ek.szte.hu/beszerzes/ 

http://szenatus.bibl.u-szeged.hu/256/1/Szen%C3%A1tus_jegyz%C5%91k%C3%B6nyv_2019%20febru%C3%A1r%2025.pdf
http://szenatus.bibl.u-szeged.hu/256/1/Szen%C3%A1tus_jegyz%C5%91k%C3%B6nyv_2019%20febru%C3%A1r%2025.pdf
http://szenatus.bibl.u-szeged.hu/256/1/Szen%C3%A1tus_jegyz%C5%91k%C3%B6nyv_2019%20febru%C3%A1r%2025.pdf
http://szenatus.bibl.u-szeged.hu/256/1/Szen%C3%A1tus_jegyz%C5%91k%C3%B6nyv_2019%20febru%C3%A1r%2025.pdf
https://u-szeged.hu/download.php?docID=2245
http://www.ek.szte.hu/beszerzes/
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Automatizálási és Fejlesztési Osztály irodáiban dolgozó munkatársak helyet cseréltek a 

Tartalomszolgáltatási Osztály munkatársaival, a földszintre költözve. A postázó átköltözött a korábbi 

digitalizáló szobába, míg az irattárak felköltöztek a második emeleti, korábban számítástechnikai 

raktárakként használt helyiségekbe. A földszinten kialakításra került egy, a korábbinál nagyobb 

alapterületű digitalizáló szoba, ezzel is támogatva a területen tapasztalható növekvő igényeket. Az 

MTMT Csoport megkapta a Tartalomszolgáltatási Osztály egyik megüresedő földszinti irodáját. 

2. Szervezet, személyi állomány, feladatellátás, minőségirányítás 

2019-ben hat kolléga távozott a könyvtárból5, míg a belépők száma hét fő volt6. A tárgyévben 

nyugdíjazás nem történt. A korábbi megbízások lejártával a 2019-et megelőző 2-3 évben nagyszámú 

vezetői pályázat került meghirdetésre a könyvtárban. Ezt a folyamatot folytatva, 2019-ben két 

felsővezetői pályázat került kiírásra: az általános és tartalomszolgáltatásért felelős főigazgató-

helyettes megbízást Nagy Gyula, míg az informatikai és információs főigazgató-helyettes megbízást 

Kokas Károly nyerte el. 

Céljaink között szerepelt az MTMT Csoport – szűkös lehetőségeinket figyelembevevő – tudatos 

megerősítése, ennek folyományaként az év végén a csoport létszáma hét fő volt, két fő állandó (más 

osztályról) besegítő kollégával kiegészítve. Az egyetem által támasztott igényeket és a csoport által 

ellátandó munkákat figyelembe véve indokolt volna a csoport további létszámbővítése. 

A személyi állomány tekintetében a legnagyobb nehézséget a kompetens, szakismeretekkel 

rendelkező szakreferens kollégák megtalálása jelentette az orvostudományi és gazdaságtudományi 

témák vonatkozásában. Mindkét esetben csak több körös pályáztatás után sikerült megtalálni azokat 

a kollégáinkat, akik képesek a megfelelő színvonalon ellátni a feladatot. 

Az intézménynek 2019. december 31-én 120 munkatársa volt, közülük 87 dolgozott könyvtárosi 

munkakörben. Az idei évben is több kollégánk vett részt az iskolarendszerű egyetemi szintű 

könyvtárosképzésben, többen közülük BA vagy MA fokozatú diplomát szereztek a tárgyévben7, míg 

további két kollégánkat tanulmányi szerződés keretében segédkönyvtáros képzésre iskoláztunk be. 

Mindezek mellett többen részt vettek a Könyvtári Intézet által tartott továbbképzéseken, ezeket 

folyamatosan figyeljük, hiszen jó lehetőséget jelentenek a tervezett kompetenciafejlesztés terén. 

Ahogy minden évben, jól bejáratott minőségirányítási rendszerünk a 2019-es évben is vizsgázott, 

hiszen sor került a szokásos nyár eleji minőségirányítási auditra. A minőségirányítási asszisztensek 

közül az egyik kolléga családjával külföldre költözött, feladatai egy részét távmunkában tovább 

folytatta, azonban ez a fejlemény nyilvánvalóan így is némi változtatást igényelt a könyvtár 

minőségirányítási feladatainak zavartalan ellátását illetően, így a terület zavartalan működését 

biztosítandó a megfelelő képzések elvégzése után új minőségirányítási asszisztens került kiválasztásra. 

3. Költségvetés, bevételek, pályázatok 

Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően a Klebelsberg Könyvtár költségvetése 2019-ben a korábbi 

éveknek megfelelő volt. Ahogyan eddig minden évben, az egyetem tavaly is biztosította a megemelt 

minimálbérhez és szakmai bérminimumhoz, illetve a többműszakos munkarend fenntartásához 

                                                           
5 Schenk Ottó (2019.07.24.), Modla Márk (2019.07.31.), Dékány András (2019.09.10.), Gacs Katalin 
(2019.10.31.), Bellavicsné Árgyelán Mária (2019.12.31.), Kresák Réka (2019.12.31.) 
6 Nacsa Kálmán (2019.02.01.), Hollósi Nikolett (2019.02.18.), Márton Réka 2019.04.01.), Kovács Balázs 
(2019.09.02.), Szabó Bence (2019.10.01.), Hankószki Zoltán (2019.10.15.), Frankó Máté (2019.11.01.) 
7 Részletek a IX. mellékletben 



5 

szükséges forrást. A könyvtár működését, illetve a könyvtár dokumentumbeszerzéseit biztosító dologi 

keretünk 2013 óta változatlan. Ennek nagyobbik részét alapfeladatainkból fakadóan hagyományosan 

dokumentumvásárlásra költjük, kisebbik részét egyéb dologi kiadásokra és a napi működés zavartalan 

biztosítására fordítjuk. 

Két futó EFOP pályázatunk a terveknek megfelelően folytatódott. Az EFOP 3.6.1 pályázat keretében 

további folyóiratokkal bővült az Open Journal System keretrendszerben működtetett SZTE OJS 

folyóirat-platform. Tapasztalataink szerint ebben sokat segít a magunkévá tett proaktív hozzáállás. A 

korábban beköltözött folyóiratok esetében folyamatosan biztosítjuk a szerkesztőségek által 

megkövetelt támogató munkát. A folyóirat-platform egyik fő 2019-es eredményének tekinthető, hogy 

az általunk gondozott folyóiratok legnagyobb részét két nagy, nemzetközi tartalomszolgáltató (EBSCO, 

Proquest) is beválogatta, mint továbbszolgáltatni érdemes tartalmakat. Ez mindenképpen a 

megközelítésünk sikerét, és a közös egyetemi platform létjogosultságát mutatja. 

Másik futó pályázatunk (EFOP 3.4.3 AP6-os alprojekt) esetében az egyetemen zajló e-

tananyagfejlesztéssel kapcsolatos munkákba kapcsolódtunk be, egyfajta szintetizáló, szervezést és 

lebonyolítást technikai módon segítő szereplőként. Az általunk kidolgozott és üzemeltetett SZTE 

Egyetemi Tananyag Archívum ad központi tárhelyet és egységes rendszerbe szervezett otthont az 

egyetemünkön elkészülő elektronikus tananyagok számára. A rendszer kialakításából fakadóan a 

pályázati menedzsment által végzett munkafolyamatokat is hathatósan támogatjuk, bizonyos 

adminisztratív mozzanatok is a repozitórium segítségével zajlanak, illetve emellett könyvtárunk a 

pályázati elvárásként megfogalmazott, a Digitális Tankönyvtár felé való közvetítő feladatokat is ellátja. 

Folyamatosan figyelve a számunkra elérhető pályázati forrásokat, augusztus hónapban egy alaposan 

kidolgozott koncepció alapján beadtuk pályázatunkat a Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia (KDS) 

keretében meghirdetett EMMI pályázatra. Bár az október hónap végén történt eredményhirdetés 

alapján a nyertesek között szerepeltünk mintegy 22,8 millió forintos keretösszeggel, azonban a 

támogatási szerződés megkötése az év végéig nem történt meg. A felsőoktatás minisztériumok közötti 

fenntartóváltása, illetve a Könyvtári és Levéltári Főosztály élén történt vezetőváltás miatt a KDS 

pályázat további sorsa és az odaítélt anyagi támogatás felhasználhatósága, azaz a pályázatban való 

közreműködésünk emiatt bizonytalanná vált. 

4. Infrastruktúra 

4.1. Informatikai háttér 

Az informatikai működési környezetet tekintve a 2019-es év teljesen új lapot nyitott a könyvtár 

életében, ahogyan az a dolog fontossága miatt már a bevezetésben említésre került. Egy átmeneti 

előkészítő időszak után, 2019 tavaszán a hivatalos szervezeti változás is megtörtént, az egyetem 

szenátusának jóváhagyásával. A változás nyomán megszűnt az SZTE Klebelsberg Könyvtár önálló 

informatikai feladatellátó egysége, az Automatizálási és Fejlesztési Osztály (AFO), a szigorú értelemben 

vett könyvtárszakmai-informatikai feladatokat szinte egészében a korábbi osztály tagjaiból8 alakult 

Könyvtár-informatikai és Adatgazdálkodási Egység látja el az Informatikai és Szolgáltatási Igazgatóság 

kebelén belül. A korábbi, könyvtáron belül működő osztály két másik munkatársa9 az ISZI megfelelő 

üzemeltetési szakterületén került foglalkoztatásra. Nevezett kollégák az egyetemen belüli, 

közalkalmazotti áthelyezéssel kikerültek a könyvtár személyi állományából. 

                                                           
8 Sándor Ákos (osztályvezető), Erdődi Zoltán (csoportvezető), dr. Bernátsky László, Bocsán János Gergő, Farkas 
Richárd, Gyuris Zsolt, Kokas Dávid 
9 Dula Márk, Ocskó Zsolt 
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Egyelőre az informatikai hátteret érintő szervezeti változás nem hozott eredményt a dolgozói, illetve a 

nyilvános terekben elhelyezett elavult számítógépek cseréjében, ez bizonyos területeken továbbra is 

problémát jelent a napi feladatellátásban, illetve az olvasóink munkájában. Az év elejének nagy hatású 

negatív változása volt az épületben korábban működő nyilvános fénymásolási és nyomtatási lehetőség 

megszűnése, amelyet az üzemeltető Universitas-Szeged Nonprofit Kft. annak gazdaságtalansága miatt 

megszüntetett. Felhasználóinkat ez súlyosan érintette, hiszen egy modern könyvtár nem elképzelhető 

egy ilyen alapvető infrastrukturális elem nélkül. Emiatt az ISZI közreműködésével mihamarabb 

próbálunk megoldást találni a kialakult helyzetre. 

Pozitív fejleménynek tekinthető az épület szünetmentes tápegységeinek hosszabb ideje húzódó 

cseréje, amely a csere után, az év végén sikeresen vizsgázott, kiküszöbölve a beszerelése előtti, az év 

folyamán többször tapasztalt áramszünetekből adódó kellemetlenségeket. Az év elején megtörtént a 

korábban részletesen kifejtett EFOP 3.4.3 pályázat keretében beszerzett szkennerek10 leszállítása. 

Sajnos bizonyos, szintén ugyanezen pályázat keretében beszerezni tervezett szoftverkomponenseket 

azonban az év végéig sem kaptunk meg. 

4.2. Üzemeltetés 

Az épület állagával kapcsolatban pozitív fejleményekről a 2019-es évben sem tudunk beszámolni. A 

karbantartás, az elromló és tönkremenő dolgok cseréje sajnos igen nehézkes. Ez egyrészt 

forráshiányból, másrészt adminisztratív okokból adódik: az egyetem szerződéses szolgáltató partnerei 

nem mindig a megfelelő reakcióidővel és kellő alapossággal végzik el a rájuk bízott feladatokat, ebből 

számos nehézségünk származik az olvasók magas minőségű kiszolgálását illetően. 

Az év elején megvalósult a korábbi, lopásgátló biztonsági kapu cseréje mindkét könyvtári bejárati 

pontnál, ezt a könyvtár saját beruházásként intézte. Az elmúlt években az egyre nagyobb számú és 

egyre nagyobb közönséget vonzó saját rendezvényeink tükrében a könyvtár vezetése felismerte, hogy 

átalakítani-bővíteni volna szükséges az SZTE Klebelsberg Könyvtár alapvető rendezvényhelyszíneként 

funkcionáló Auditórium Minimumot. Ennek a tárgyévben ugyan elkezdődött az átalakítása, ugyanakkor 

ez az előző bekezdésben kifejtett szolgáltató partneri nehézségek miatt csak félig tudott megvalósulni, 

de már így is érzékelhetőek a nagyobb befogadó térből származó előnyök, nagyban támogatva ezzel a 

könyvtárban tartott nagyszámú rendezvényt11. Mindezek mellett – szintén önálló finanszírozásban – 

megvalósult a dolgozók komfortosabb munkavégzését biztosító irodaszékek cseréje. Erre igen nagy 

szükség volt, hiszen az eddig használt forgószékek nagy része az épülettel egyidős (15 év), és a fokozott 

igénybevétel miatt ezek egyértelműen elhasználódtak. 

5. Gyűjteményszervezés 

5.1. Állománygyarapítás 

A bevezetésben is említettek szerint a közbeszerzési szabályzat változása olyan változásokat indukált 

az évben, hogy a jól meghatározott könyvtári feladatkörhöz kapcsolódó beszerzések (nyomtatott és 

elektronikus könyvek, kották; nyomtatott és elektronikus folyóiratok, újságok, magazinok; 

szakirodalmi és tudományos adatbázisok; az egyetem szakirodalmi és tudományos feladatellátásához 

szükséges, könyvtári szolgáltatási körhöz kapcsolódó rendszerek, szolgáltatások: elektronikus források 

menedzselését, tudománymetriát, plágiumdetektálást támogató eszközök; DOI számok; Open Access 

tudományos publikációk megjelenési díja) csak a Klebelsberg Könyvtár közreműködésével 

                                                           
10 Kodak i4250 és Zeutschel OS 12002 
11 Lásd a VII. mellékletet 



7 

lehetségesek az egyetemi egységek számára. Az igényléseket értékhatártól függetlenül közvetlenül az 

SZTE Klebelsberg Könyvtár felé kell továbbítani. A beszerzéshez szükséges egyeztetéseket, a 

jóváhagyások beszerzését és az ügyintézést a könyvtár folytatja le. Indokolt esetben a könyvtár ad 

jóváhagyást az egyetemi egységek számára a saját hatáskörben történő beszerzés lefolytatására. 

Az egyetem a nálunk nyilvántartott és kifizetett számlák alapján 2019-ben összesen 452.149.000 Ft-ot 

költött dokumentumbeszerzésre12. Ez magában foglalja a könyvtár és a karok igényei alapján 

megvásárolt könyveket, folyóiratokat, valamint az előfizetett online, nagyobbrészt az EISZ-en keresztül 

igényelt tartalmakat is, ezek beszerzését az előző évek gyakorlatához hasonlóan az állam célzottan 

támogatta. Ennek fényében az előző évben is kedvezően alakult számunkra az EISZ-be bevont 

tartalmak bővülése és az egyes csomagok összetétele. 2019-ben 7.164-el bővült az SZTE-ről elérhető 

e-folyóiratok (összesen 94.839 cím), 21.855-tel az e-könyvek (összesen 256.723) száma. 

A könyvtár leltárgyarapodásának mértéke nagyságrendileg megegyezett az előző évivel: 2019-ben 

18.479 kötetnyi volt, az állományba vett kötetek értéke 95.767.939 Ft.13 Mindebbe beleértendőek a 

kötelespéldányok (8.119), a cserék (225), illetve az ajándékként (4.567) állományba vett 

dokumentumok is. Saját forrásból 14.025.456 forintot fordítottunk hagyományos dokumentumok 

beszerzésére (belföldi és külföldi könyv, belföldi folyóirat). Emellett megemlítendőek az intézeti 

forrásból beszerzett dokumentumok, amelyek nagy része letétként kerül az állományba, azaz kikerül 

az adott intézetre, tanszékre, amely tulajdonképpen azt jelenti, hogy ilyen módon könyvtárunk 

látogatóközönsége számára nem hozzáférhető dokumentummá válik (lásd az L napló 2019-es 13,6m 

Ft értékét, melyet a fentiek fényében érdemes összevetni a saját forrásból történő gyarapítások 

összegével). 

Sajnos továbbra sem megoldott a nyomtatott dokumentumok beszerzését lehetővé tévő tervezhető, 

stabil költségvetési háttér, emiatt a ráfordítások tekintetében komoly előnyben vannak az elektronikus 

források, egyfajta aránytalanságot okozva ezzel. A nyomtatott dokumentumok esetében (elsősorban 

a könyveknél), sokkal nagyobb ráfordítást igényelne, hogy az éves friss könyvtermésből egy 

tudományegyetemhez méltó válogatás kerülhessen a polcokra. Emiatt a körülmény miatt a könyvtár 

gyarapodása nagymértékben kiszolgáltatott a kötelespéldányoknak, amelyek esetében teljesen 

esetleges, hogy mely kötetek és mikor tudnak bekerülni intézményünkbe. Szintén a tavalyi év 

nehézséget okozó fejleményeinek sorába illeszthető a belföldi folyóiratok eddigi előfizetési gyakorlatát 

újragondoló állami szabályozás megváltozása: a terület bizonytalanságát növelte a Közbeszerzési és 

Ellátási Főigazgatóság működését szabályozó kormányrendelet év közbeni módosítása, amely 

rendelkezett a következő évi folyóirat- és újságelőfizetések központosított, KEF-en keresztüli 

beszerzéséről. 

5.2. Feldolgozás 

2019-ben 26.578 új könyv és folyóirat rekordja készült el, a beköltözött tanszéki állományokban 

található dokumentumokról 8.670 leírás került az adatbázisba, az állományrendezések, kötészeti 

munkák, selejtezések során 18.471 rekordjavítás történt. A rekordjavítások egy jelentős része a célzott 

nyári állományrevízióból származott (8.953 kötet). Folyamatosan zajlik a folyóiratok egységes raktári 

rendjének biztosítását megcélzó „XF” projekt, emellett „B eleje” projekt néven megkezdődött a 

törzsállomány rekordjainak átnézése, javítása, esetleges selejtezése is. A raktári folyóiratállomány 

rendezését megcélzó projektben tavaly 171 cím készült el. 

                                                           
12 Részletes adatok a I. mellékletben 
13 2018-ban 18.019 kötet 89.316.856 Ft értékben 
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A repozitóriumi feltöltések és analitikus feldolgozás során 76.425 tétel metaadatait volt szükséges 

módosítani vagy újonnan elkészíteni. Az előfizetett vagy vásárolt elektronikus forrásokhoz való 

hozzáférés megkönnyítése érdekében 75.196 katalógustételt töltöttünk be, mintegy 400-at 

módosítottunk, és 35.907-et töröltünk. 

Az MTMT verzióváltása miatt sok energiát kellett fordítani az MTMT2 körüli szoftveres nehézségek 

leküzdésére és a szerzők, adminisztrátorok új rendszerre való átképzésére14. A teljes évben az 

intézményi adminisztrátorok által rögzített, módosított, láttamozott MTMT-rekordok száma 341.344 

volt, de megjegyzendő, hogy az adatok nem vethetők össze a 2018-as adatokkal, mivel a verzióváltás 

miatt az idézések nyilvántartása megváltozott, illetve azért sem, mert a 2018-as statisztikában minden 

külső azonosító és szerző hozzárendelés külön szerepelt, függetlenül attól, hogy szerkesztésre 

megnyitva vagy ettől függetlenül került a közleményre. Utóbbi műveletek a 2019-es statisztikában már 

nem szerepelnek. A részletes statisztikák a VI. mellékletben kaptak helyet. 

5.3. Állományrendezés, raktározás, állagmegóvás, selejtezés/apasztás 

Az állományrendezés munkafolyamata szükségszerűen szorosan összekapcsolódik a feldolgozással, így 

nem véletlen, hogy az előző szakaszban említett, jelentős feldolgozómunkát igénylő projektek 

jelentették egyben a legnagyobb volumenű állományrendezési munkákat is: nyári állományrevízió, XF 

és „B eleje” projektek. 

Ami a különböző egyetemi egységekről történő beköltözéseket illeti ezek a 2019-es évben sem álltak 

le. A legnagyobb mennyiséget a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Hattyas sori olvasótermi egység 

felszámolásából keletkező orosz nyelvű állományrész jelentette15. Emellett az Idegennyelvi 

Kommunikációs Intézet könyvtárának felszámolása miatt beáramló köteteket16 kellett elhelyeznünk és 

a szükséges selejtezési munka után állományunkba illesztenünk. 

Fenntartóváltás miatt a Szegedi Tudományegyetemhez került a Kossuth Zsuzsanna Szakgimnázium és 

Szakközépiskola, melynek könyvtárát illetően már a tavalyi évben elindult egy a szakmai támogatást 

megcélzó párbeszéd. 

Az állagmegóvást megcélzó kötészeti munka egész évben zajlott. Saját kötészeti műhelyünkben a 

könyvtár dokumentumainak gondozása 2019-ben 4.090 kötetet tett ki a digitalizáláshoz szükséges 

előkészítő munkák és a külső megrendelők számára végzett munkák mellett17. 

A tartalmi avulás, állagromlás és a többespéldányok miatt egy könyvtárban folyamatos selejtezésre 

van szükség. Saját állományunkból 2019-ben összesen 24.681 db könyvet, 30.311 kötetnyi folyóiratot 

selejteztünk, azaz összesen 54.992 kötetet. Ezeket a törvényi előírásoknak megfelelően másodlagos 

hasznosítást megcélzandóan más könyvtárak számára ajánlottuk fel, nagyjából 10-15%-os átadási ráta 

volt jellemző. A megmaradó köteteket a könyvtárlátogatók felé csökkentett áron próbáltuk 

értékesíteni, ilyen módon 6.038 kötet sorsa rendeződött. 41.264 kötet került ipari hasznosításra. 

Mindezek mellett a selejtezési tevékenység 19.493 kötetnyi, intézeti kötődésű állományrészt is 

érintett, azaz 2019-ben összesen 74.485 kötet került selejtezésre a könyvtár munkatársainak 

jóvoltából. 

A selejtezésre-apasztásra kijelölt dokumentumok 226 alapméteren 1.393 folyómétert tesznek ki. Az 

előző éves mennyiséghez képest az évközben raktárba érkező állományok ellenére is 36 folyóméterrel 

                                                           
14 Részletek a VI. mellékletben 
15 162 fm 
16 48 fm 
17 az ebből származó bevétel 2019-ben 1.427.251 forint volt 
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sikerült csökkenteni számukat. Teljes raktári kapacitásunk (R1-R6) jelenleg 28.424 fm, ebből 2.418 fm 

szabad, míg a többi hely (26.006 fm) betelt. A gyarapodás mértéke jelentősen csökkent az előző 

évekhez képest, mert a külső raktárban levő numerus kurrens állomány beszállítását 2019. márciusától 

szüneteltetjük. A fenyegető helyhiány miatt a fókuszt a már raktárban levő, feldolgozást igénylő 

állományrészre helyeztük. A földszinti F5-ös raktárban levő anyagok átcsoportosításával, selejtezésével 

sikerült ideiglenes tárolóhelyet felszabadítani, a tervek szerint a projekt folytatásával az újonnan 

bekerülő, vagy egyéb ideiglenesen elhelyezendő állományok ide kerülnek majd a jövőben. 

5.4. Digitalizálás, repozitóriumok 

A digitalizálási tevékenység az SZTE Klebelsberg Könyvtárban igen komoly múltra tekint vissza, emiatt 

az intézmény országos szinten is számottevő tapasztalattal rendelkezik a digitalizálási munkák 

területén, ezt a tevékenységét természetesen a korábbiak szellemében a 2019-as évben is tovább 

folytattuk. Összesen 235.389 oldal került digitalizálásra: többek között egyetemtörténeti anyagok, 

egyetemi folyóiratok, bibliográfiák, kézirattári anyagok, muzeális dokumentumok digitalizálása folyt. A 

legnagyobb volument a tavalyi évben is a szakdolgozatok képviselték, főként a Juhász Gyula 

Pedagógusképző Karról beáramló szakdolgozatok képében. A szakdolgozatok mellett a tavalyi évben 

elindult a doktori disszertációk retrospektív digitalizálása is, az 1945 előtti állomány és a 2000-2010 

közötti évkör szkennelése történt meg, repozitálásuk még folyamatban van. 

Az eddigi éveknek megfelelően idén is teljesítettünk néhány kisebb volumenű külső megrendelést is, 

ahogyan a könyvtárközi kérések kiszolgálása is folyamatos volt. Új feladatként jelentkezett a tavalyi 

évben az SZTE Egyetemi Életvezetési Tanácsadó Központtal való együttműködés, amely a speciális 

szükségletű hallgatók tananyag-ellátásának egyenlő esélyű hozzáférésének (digitalizáció és adaptáció) 

biztosítását célozza a könyvtár közreműködésével, az Eötvös Loránd Tudományegyetemen bevett 

gyakorlat és kidolgozott módszertan alapján. 

A beszkennelt anyagok feldolgozása, metaadatokkal való ellátása és feltöltése folyamatosan történik 

a Contenta repozitóriumrendszerben, ahogyan az a beszámoló feldolgozás részében számszerűsítésre 

került. A gyarapodás egyik fő forrását a tavalyi évben a Szegedi Tudományegyetem 

domaintartományába tartozó kari, intézeti, tanszéki, kutatócsoporti weboldalak szisztematikus 

átnézéséből származó címek jelentették. Megfelelve az egyetem által ránk ruházott, tartalomgazdai 

szerepünknek, egy célzott projekt keretében megkíséreltük minden, az SZTE-hez valamilyen szinten 

kötődő dokumentum felderítését. Ennek keretében sikerült számos olyan önálló kötetet, 

könyvsorozatot, folyóiratot, elektronikus tananyagot megtalálni, amely eddig nem került a 

látóterünkbe, vagy újonnan jelent meg. A projekt keretében a szerzői jogok tisztázását is elvégeztük, 

és minden esetben felhasználói szerződést kötöttünk az együttműködő partnerekkel, ilyen módon 

ezek a dokumentumok szabadon hozzáférhető módon tudtak bekerülni a Contenta 

repozitóriumrendszer megfelelő gyűjteményébe. 

Tovább folytatódott az SZTE Diplomamunka Repozitórium bővülése, jelenleg mintegy 56.000 darab 

szakdolgozat érhető el. A kurrens gyarapodás terén 2019-ben új karok csatlakoztak a szakdolgozatok 

Modulo-s elektronikus feltöltéséhez (GTK, ÁJTK), a BBMK esetében pedig elindultak az erről való 

egyeztetések. Jelenleg az ÁJTK, BTK, GTK, JGYPK, TTIK karok működnek együtt a kurrens szakdolgozatok 

archiválásában. Az SZTE Publicatio hozzávetőlegesen 25%-os tételszám növekedést tudhat maga 

mögött az elmúlt év tekintetében. A feltöltési intenzitás növekedéséhez hozzájárulhatott az a célzott 

népszerűsítő kampány, amit az elmúlt évben folytattunk. Ennek keretében különböző írásos és videós 

segédletek és marketinganyagok készültek. Az SZTE Elektronikus Tananyag Archívum tételeinek száma 

az év végére megközelítette a 2000-et, és a használók száma is folyamatosan emelkedő tendenciát 

mutat. Az SZTE Miscellanea Repozitóriumban elindult a könyvtár digitalizált régi könyves állományának 
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feldolgozása. A Délmagyarchív esetében befejeződött az analitikusan feltárt cikkek rendbetétele, az 

archívumban jelenleg 107.952 db cikk van feldolgozva ilyen módon. 

 

Az SZTE Elektronikus Tananyag archívum használata a 2019-es évben 

A Contenta rendszer 12 repozitóriumában 2019-ben összesen 238.102 munkamenet során 1.460.147 

oldalmegtekintést, illetve 2.592.727 PDF letöltést regisztráltunk. A néhány éve elindított SZTE OJS 

folyóirat-platform is komoly fejlődésen ment át az elmúlt évben, 2019. december 31-én 18 folyóiratnak 

adott otthont, a platform folyóiratai esetében összesen 66.290 munkamenetet, és 210.230 

oldalmegtekintést regisztráltunk. Szintén az egyetemhez kötődő kiadványokat támogatja a könyvtár 

DOI igénylés szolgáltatása, melynek keretében 723 DOI azonosító került kiosztásra. 

6. Könyvtárhasználat, személyes használat 

Továbbra is érvényesnek tekinthető az a most már lassan legalább egy évtizede felismert – és szinte 

minden éves beszámolóban megismételt – hibrid könyvtári modell, amelynek kiinduló alapja, hogy 

napjaink könyvtárainak a fizikai és virtuális térben egyszerre kell kielégíteniük a felmerülő használói 

igényeket. 

Jelenleg 25.746 fő rendelkezik könyvtárunkban érvényes tagsággal, az újonnan beiratkozottak száma 

2019-ben 5.109 fő volt. Összesen 177.447 kölcsönzési tranzakció történt, a leadott raktári kérések 

száma 31.744 volt (teljesített: 31.193). Ezen belül helyben használatra összesen 5.900 dokumentumot 

kértek ki. A könyvtárközi kölcsönzésben 2.178 kérés futott be, ebből 1.918 volt teljesíthető. 

Könyvtárunk 276 kérést továbbított, ebből 262 teljesült. A tendenciákat illetően elmondható, hogy a 

kérések száma kismértékben csökkent. 

Az elmúlt évek tapasztalataiból egyértelműen kiderült, hogy a négy éve bevezetett hosszabb 

nyitvatartás beváltotta a hozzá fűzött reményeket, az olvasóink évről évre nagyobb arányban élnek 

ezzel a lehetőséggel, ahogyan az kiderül a 2016-2019 közötti időszak összesített adatait tartalmazó, 

alább közölt grafikonról. Ezzel együtt is elmondható, hogy a korábbi évek tendenciája folytatódott: 

ismét csökkent valamelyest a személyes tájékoztatások száma (60.090), amely 3.416 alkalommal 

kevesebb, mint 2018-ban). A trendeket tekintve elmondható, hogy a csökkenés lassult, és mind a 

tájékoztató pultban, mind a szakolvasótermekben megfigyelhető, hogy egyre inkább a 

szaktájékoztatás felé mozdulnak el a kérdések. (Erre jó példát jelent, hogy markánsan kevesebb a wifi 

beállítással kapcsolatos megkeresések száma, miközben a WiFi használat egyébként növekszik). 
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Az adatbázisok használatának tekintetében az elmúlt évek masszív növekedése kezd stagnálásba 

fordulni, ugyan a letöltések száma valamelyest tudott még növekedni, ugyanakkor a különböző 

adatbázisokban lefolytatott keresések számát tekintve kismértékű csökkenést regisztráltunk. 

 

 

44535

79136

95197
86772

57451

32800

11578

39822

81317
88965

82492

52204

31945

10448

35152

68023

85309

77040

49997

28367

9665

34787
64584

78687
68586

42218

22985

68910

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

100000

1 0 H 1 3 H 1 6 H 1 8 H 2 0 H 2 1 H 2 2 H

2016-2019 ÖSSZESÍTETT OLVASÓTERMI 
LÉTSZÁMADATAI

2019 létszámadatai 2018 létszámadatai 2017 létszámadatai 2016 létszámadatai



12 

 

7. Felhasználóképzés, oktatás, szerzők támogatása 

Az elmúlt évek tekintetében a felhasználóképzés területén egyre komolyabb erőfeszítéseket próbálunk 

tenni, abból az alapelvből kiindulva, hogy az általunk biztosított nagyszámú forrás csak akkor tud igazán 

hasznosulni, ha azok használói, illetve potenciális felhasználói ismerik a rendelkezésre álló 

lehetőségeket. Ugyanezt a megközelítést erősíti, hogy egyre komplexebb rendszerekkel, 

adatbázisokkal, szolgáltatásokkal kell dolgozniuk az egyetem kutatóinak, oktatóinak, hallgatóinak, 

amelyet sok esetben valóban csak alapos képzés után fognak tudni hatékonyan használni. Ennek talán 

legékesebb példája az MTMT, amellyel kapcsolatos ismereteket annak összetettsége miatt több órás 

szerzői képzés keretében tudunk csak átadni. Az eddigi évek gyakorlatának megfelelően ilyenből jó 

néhány zajlott a 2019-es évben is.18 

A legfrissebb újdonságokat és folyamatosan változó tudnivalókat az egyetem oktatói és kutatói 

számára a szakreferensi hálózaton keresztül próbáljuk meg közvetítetni. A szakreferensek meghívott 

előadóként emellett részt vesznek bizonyos posztgraduális és graduális képzési programokban is. 

Összesen 17 alkalommal, 378 főnek tartottak képzést valamilyen egyetemi kurzus keretében, oktatói 

felkérésre, továbbá 5 alkalommal tartottak könyvtári túrát szakos hallgatóknak (53 fő)19. Emellett 9 

ismeretterjesztő előadás szervezésében is közreműködtek (~190 látogató). 

Az év első felében az Osiris Kiadóval együttműködésben tapasztalataink és javaslataink megosztásával 

részt vettünk Gyurgyák János A tudományos írás alapjai című kötetének összeállításában, az általunk 

elvégzett munkát a kiadó jelentős könyvadománnyal honorálta. A kialakult szokásoknak megfelelően 

továbbra is kollégáink tartják a bölcsészhallgatók széles köre számára a Könyvtár- és informatikai 

alapismeretek kurzust, amely kapcsán új fejleménynek tekinthető, hogy a tavalyi évben a Bölcsészet- 

és Társadalomtudományi Kar idegen nyelvű képzésében részt vevő hallgatók számára igényként 

fogalmazódott meg a kurzus francia nyelvű konzultáció formában való megtartása. Több kollégánk 

óraadóként támogatta az egyetemi képzés sikerét20. Az említett kurzusnak is része, de ettől függetlenül 

is fontos szerepet töltenek be a könyvtár épületét, és egyúttal legfontosabb szolgáltatásainkat 

bemutató túrák. 2019-ben összesen 110 csoport 2.122 fővel vett részt kollégáink által szervezett 

könyvtári túrán. A túrák 63%-a idegen nyelven zajlott. A túrák időráfordítása 72 órát tett ki. 

Nagy sikernek örvend a személyre szabott, egyéni felhasználóképzést megcélzó „Kölcsönözz ki egy 

könyvtárost” projektünk, melynek keretében a tavalyi évben összesen 118 megkeresésből 105 esetben 

lett sikeres konzultáció. 17 könyvtáros tartott konzultációt legalább egy alkalommal. Kétszer 

rendeztünk „Kölcsönözz ki…” nyílt napot, ezeken 22 olvasó vett részt. Általános oktatástámogatási 

szolgáltatásunk az elektronikus vizsgáztatás, melynek keretében 104 alkalommal, közel 5.000 hallgató 

vett részt a 16 oktató által, a könyvtár számítógépein, részben a könyvtár által biztosított EVR 

rendszerben zajló elektronikus számonkéréseken. 

Egyre nagyobb igény mutatkozik az egyetemhez kötődő, publikáló szerzők személyre szabott 

támogatására, ezt célzandó néhány évvel ezelőtt indítottuk el a Szerzői Eszköztár 

szolgáltatáscsomagunkat, amelybe azóta is számos új szolgáltatás került fel. Az év elején, illeszkedve a 

nemrégen átalakított intézményi weblapunk kialakításához és látványvilágához, megújításra került a 

Szerzői Eszköztár honlapja is. 2019-ben a korábban próbaként elindított tesztidőszak tapasztalatait 

                                                           
18 Lásd a VI. mellékletet 
19 Lásd a VIII. mellékletet 
20 Lásd a IX. mellékletet 
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figyelembe vége éles szolgáltatásként is elindítottuk a lektorálás, plágiumellenőrzés és Scopus 

profiltisztítás szolgáltatásokat az itt nyújtott szolgáltatáscsomag részeként. A tavalyi évben már 

bejáratott módon zajlott az ISBN/ISSN számok igénylésének egyetemi közvetítése, ennek keretében 

összesen százas nagyságrendű igény kiszolgálása történt meg. Az SZTE Open Access támogatási 

pályázat keretében 377 leadott pályázatot kellett kezelnünk, amelyből 286 cikk meg is jelent a 

tárgyévben, összesen 176.224.537 forint értékben, melyből a számlás kifizetések bruttó 87.500.000 

forintot tettek ki. Mindebben nagy segítséget jelentettek az EISZ által kötött Read and Publish típusú 

szerződések, mert az ilyen modellben megjelent cikkek esetében nem az egyetemen történt a 

költségvállalás. 

8. Rendezvények, marketing, kommunikáció 

Könyvtárunk a 2019-es évben is számos rendezvénynek adott otthont, ezek részletes listája 

megtalálható az VII. mellékletben. Könyvbemutatók, ismeretterjesztő előadások, kiállítás megnyitók, 

felhasználóképzést szolgáló alkalmak jelentették a fő repertoárt. 

2019-ben összesen 891 órában állt olvasóink rendelkezésére chat szolgáltatásunk, és ezalatt 199 

kérdést válaszoltunk meg (ebből 20 idegen nyelvű megkeresés volt) További 31, üzemidőn kívüli e-

mailes kérdés is érkezett ezen a csatornán keresztül. Facebook oldalunkon továbbra is napi 

rendszerességgel közlünk posztokat: 5.516 kedvelőnk (+303) és 5.656 követőnk (+555) van. Ezen a 

csatornán keresztül kb. 50 üzenet érkezett. A saját oldalunk mellett a DélmagyARCHÍV Facebook 

oldalát is működtetjük, amelynek jelenleg 956 követője van (+59). A külföldi hallgatóknak létrehozott 

Library Szeged nevű oldalunkon angolul posztolunk, itt 356 kedvelőt (+67), és 374 követőt (+74) értünk 

el 2019-ben. A „Betűevők olvasókör” Facebook csoportnak jelenleg 228 tagja van (+55). 

A könyvtár YouTube csatornájára 2019-ben 24 új videó (14 előadás/kötetbemutató felvétel, 10 

szolgáltatáshoz kapcsolódó segédanyag) került fel. A csatorna 14.330 megtekintést regisztrált, a 

megtekintési idő mintegy 41.778 percet tett ki az évben. Az átlagos megtekintési idő 3 perc 46 

másodpercről 4 perc 8 másodpercre nőtt. 2019-ben 56 új követő iratkozott fel a csatornára. A Twitter 

oldalunkon, ahol követőink főleg külföldi diákok, 496 követővel zártuk az évet. Az Instagramra kiemelt 

figyelmet fordítottunk, melynek eredményeként a 615 követőt 823-ra (+208) sikerült emelni. A 

plazmatévéken körülbelül 50 új hírt tettünk közzé az évben, intézményi honlapunkon és a faliújságokon 

pedig folyamatosan aktualizáltuk az információkat. 

A saját webes felületeinken folytatott kommunikáció tekintetében a könyvtár által gondozott 

weboldalak több kategóriába sorolhatók, a hagyományos weboldalaink tekintetében (ek.szte.hu, 

szerzoknek.ek.szte.hu, szakdolgozat.bibl.u-szeged.hu, konyvajanlo.bibl.u-szeged.hu) 214.950 

munkamenetet és 445.168 oldalmegtekintést regisztráltunk a tárgyévben. A repozitóriumaink 

weblapjain 238.102 munkamenet és 1.460.147 oldalmegtekintés történt, amely adatok nem 

tartalmazzák a PDF letöltések számát21. Míg az általunk gondozott, az SZTE OJS folyóirat-platform egyes 

folyóiratainál összességében 66.290 munkamenet és 210.230 oldalmegtekintés történt, amely értékek 

szintén nem tartalmazzák a PDF letöltések számát. 

9. Különgyűjtemények 

A Különgyűjteményi Osztály két alapfeladata az adott gyűjteménnyel kapcsolatos szolgáltatási 

tevékenység és az ott őrzött kincsek minél szélesebb közönség felé való láthatóvá tétele is. Az önálló 

olvasói térrel is rendelkező Egyetemi Gyűjtemény, Keleti Gyűjtemény, Régi Könyvek Tára, 

                                                           
21 Azokat lásd a IV. mellékletben 
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Társadalomelméleti Gyűjtemény és Zenei és Audiovizuális Dokumentumok Gyűjteménye munkatársai 

napi munkájuk során elsősorban speciális olvasói és kutatói igényeket elégítenek ki. A 

gyűjteményépítési és szaktájékoztatási feladatok mellett tevékenységüket különgyűjteményi túrák, 

kiállítások, bemutatók, publikációk formájában valósítják meg. Ennek szellemében most is kiemelt 

szerep jutott az osztály életében a kötetbemutatók, kiállítások, szakmai beszélgetések, előadások, 

gyűjteményi túrák szervezésének és koordinálásának. Az „Egyetemi szerzők, kiadók, műhelyek” című 

kötetbemutató-sorozat idén is sok egyetemi szerzőt és műhelyt, illetve érdeklődőt vonzott, emelve 

ezzel a könyvtár presztízsét22. 

2019-ben megtörtént a Szádeczky-Olajos hagyaték beszállítása és szinte teljes feldolgozása a Keleti 

Gyűjtemény által, a Kalmár László hagyaték feldolgozása, illetve a Konfuciusz Intézettel közösen 

Kalmár-kiállításra került sor. A Keleti Gyűjtemény tavaly Róna-Tas András újabb kb. 1000 kötetes 

adományával gyarapodott. A gyűjtemény folyamatos helyhiánnyal küzd, a polcrendszer bővítési 

lehetőségeit illetően felmérés történt, továbbá a teljes állomány sorrendezése is elvégzésre került. 

Elindult az erősen egyetemtörténeti vonatkozású SZTE Képtár és Médiatéka szolgáltatás az Egyetemi 

Gyűjtemény és a Tartalomszolgáltatási Osztály kooperációjának köszönhetően, megvalósítva ezzel a 

korábbi könyvtári képgyűjtemények régóta húzódó konszolidációját. Emellett a tavalyi évben az 

Egyetemi Gyűjtemény az SZTE Nemzetközi és Közkapcsolati Igazgatóság által előfizetett IMEDIA 

sajtószemle alapján a nemzeti sajtóorgánumok mellett már a közösségi portálok, videómegosztó-

portálok híradásairól is tájékoztatást kapott. A korábbi cikkadatbázis a Contenta UnivHistoria részévé 

vált, az egyes rekordokhoz lehetőség nyílik a teljes szövegű elérések archiválására, illetve audió- és 

videóanyagok tárolására is. A 2019. évben rögzített rekordok száma 2.691 volt, így összesen az 

egyetemi hírarchívum tételszáma mintegy 32 ezer bibliográfiai rekordra nőtt. 

Elkezdődött a 2021-ben esedékes egyetemi centenáriumi program tervezése, egyes pilot projektek (pl. 

oral history) is elindultak ennek keretében. A nyár elején a Régi Könyvek Tárában egy vis maior 

helyzettel is meg kellet küzdenünk, a gyűjteményben ugyanis molyok jelentek meg. A gyors 

reagálásnak és az egyetem anyagi támogatásának köszönhetően egy erre specializált kártevőirtó cég 

közreműködésével szerencsésen sikerült megelőzni a nagyobb bajt. 

10. Könyvtárszakmai tevékenység 

Az SZTE Klebelsberg Könyvtár szakmai tekintélyét mutatja, hogy számos munkatársunk országos 

jelentőségű szakértői munkákban vesz részt, szakmai testületek tagja, rendezvények és konferenciák 

szervezését segíti, egyetemi oktatói munkát végez és publikációkat jelentet meg. Minderről részletes 

adatokat közlünk a 2019-es évre vonatkozóan a mellékletek IX-X. részében. 

  

                                                           
22 A rendezvények listája a VII. mellékletben 
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Mellékletek 

I. Állománygyarapítási adatok 2019-ben kifizetett számlák alapján 

 nyomtatott 
könyv 

belföldi 
folyóirat 

külföldi 
folyóirat 

e-folyóirat, e-könyv, 
adatbázis 

 

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

ÁJTK 1 346 2 399 265 764 0 3 604 0 1 500 26 241 36 119 

ÁOK+FOK 1 396 930 93 926 0 51 977 60 24 964 101 685 182 031 

BTK 2 499 5 817 92 158 2 737 538 0 0 6 560 18 401 

ETSZK 316 17 63 160 0 0 0 0 6 560 7 116 

GTK 360 110 25 81 0 355 0 0 13 121 14 052 

GYTK 491 113 6 70 0 0 30 0 49 202 49 912 

JGYPK 198 728 26 58 0 0 0 0 29 521 30 531 

MK 309 0 10 0 0 0 0 0 13 121 13 440 

MGK 200 30 23 0 0 0 0 0 3 280 3 533 

TTIK 2 290 2 259 456 531 0 9 664 30 388 72 164 87 782 

ZMK 69 20 0 0 0 0 0 0 6 560 6 649 

egyéb 
egységek 

135 642 130 678 0 0 0 998 0 2 583 

összesen 9 609 13 065 1 189 3 426 2 737 66 138 120 27 850 328 015 452 149 

II. Leltári gyarapodás  

Naplók db ár/becsült ár 

X napló 15 061 72 075 034 Ft 

XMG napló 226 867 391 Ft 

XKNY napló 10 12 780 Ft 

XKEK napló 362 316 450 Ft 

L napló 2 251 13 613 564 Ft 

E napló 1 6 990 Ft 

RA napló 17 170 000 Ft 

RB napló 29 300 000 Ft 

RC napló 1 10 000 Ft 

MS napló 4 40 000 Ft 

Kimenő napló 67 259 017 Ft 

Összesen 18 029 87 671 226 Ft 
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III. Online felhasználói statisztika 

Adatbázis letöltések Full-Text / rekord letöltés Országos rangsor / tendencia 

Science Direct 110 347 1. a Semmelweissel (féléves) 

ACM 815 3.  ↑↑ 

ADT 33 270 7.  ↑↑ 

Akedémiai MERSZ 53 556 7. 

Akadémiai Folyóirat-gyűjtemény 5 489 3.  ↑↑ 

American Chemical Society 12 304   

BMJ Journals 3 075 3. 

Akadémiai szótárak 110 544 3.  ↑↑ 

Cambridge 1 606 4. ↑ 

DeGruyter Journals 2 965 1. 

ClinicalKey 21 383 2. Semmelweis után ↑↑↑ 

IOP Journals 3 954 4. 

EDS abstract megtekintés/belinkelt 
fulltext letöltés 

72048   

Ebsco adatbázisok full text 20 879 1.   ↓ ↓ 

Ebsco Ebooks Academi Collection 20 102 ↓↓ 

Alexander Street Press 117 2. 

Grove (Oxford Music Online) 603 4. 

HeinOnline 4 311 ↑ 

Kronosz 242 2. 

JSTOR 17 336 6. ↑ 

Lippincott Williams & Wilkins 6 965 4.  ↑ 

MathSciNet 11 864 2. az MTA után ↓ ↓ 

Springer e-könyvek 9 632   

L’Harmattan Digitális Adatbázis 835 3. ↓ 

Osiris 1 173 3. 

PNAS 4 791 2. a Semmelweis után 

Nature 31 637 3. ↑ 

Science Magazine 10 838 2. ↑ ↑ 

Scopus 31 764 2. ↓ (féléves) 

Springer E-books 20 752 6. 

Szaktudás 115 3. 

SpringerLink Journals 39 439 3. ↑ 

Taylor&Francis 23 867 4. ↑↑ 

UptoDate 20 288 3.  

Web Of Science 45 274 2. ↑ 

Wiley Online Library 49 158 2. ↑ 

Kurrens Online folyóiratok 148 638 ↑ 

Typotex - Interköny 1498 4. 

Oxford Journals 17 776 3. 

Thieme e-book pack 10285 ↑↑↑ 

Cairn.info 16 852 ↑ 

Sage Journals 9 711 4. 

Royal Society of Chemistry 11 477 1. ↑↑↑ 

Összesen: 1 019 575   
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Adatbázis keresések Keresések száma   

Scifinder 23 190 1. ↑↑↑ 

SciVal 2 998 (féléves) 

EDS 24714537   

Összesen: 24 740 725   

Összes online használat 25 760 300   

IV. Repozitóriumok gyarapodása és használata 

 Munkamenetek 
2019 

Oldalmegtekintések 
2019 

Tétel gyarapodás 
2019 

Letöltés 
2019 

SZTE Egyetemi Kiadványok 
Repozitórium 

50 186 251 941 6 929 986 432 

DélmagyarArchív 8 687 190 524 52 563 47 125 

SZTE Diplomamunka 
Repozitórium 

50 478 285 212 8 797 18 526 

SZTE Doktori Repozitórium 30 412 138 688 210 577 181 

SZTE Miscellanea 
Repozitórium 

19 938 102 707 477 120 716 

SZTE Publicatio 
Repozitórium 

25 295 189 426 3 202 579 136 

Tiszatáj Repozitórium 16 659 49 904 416 78 068 

SZTE UnivHistória 
Repozitórium 

9 194 97 234 3 178 30 238 

SZTE Elektronikus 
Tananyag Archívum 

23 897 119 509 653 154 573 

SZTE Képtár és Médiatéka 2 714 30 681 17 341 - 

Összesen 237 460 1 455 826 93 766 2 591 995 

V. Feldolgozási adatok 

új dokumentumok 

új dokumentumok összesen: 26 578 

ebből letét 724 

ebből folyóirat 173 

repozitóriumi analitikus feldolgozás, 
szakdolgozat feltöltés 

összesen 76 425 

ebből szakdolgozat 8 797 

retrospektív 

tanszéki, régi állományok*** feldolgozása 8 670 

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

18 394 

selejtre javasolt állomány 71 

kötészet 6 

összesen:  27 141 

retrospektív, folyóirat   

XF folyóirat címe 
  

171 

XF folyóirat példányszám 6 895 

gyorsfeldolgozás gyorsfeldolgozás 552 

Összesen: 137 591 
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VI. Magyar Tudományos Művek Tára 

Listaellenőrzések 58 

Az SZTE-hez érkező regisztrációk ellenőrzése jóváhagyása 324 

Konzultáció írásban és telefonon az SZTE szerzőivel és MTMT 
adminisztrátoraival 

~2500 

Statisztikai adatszolgáltatás az SZTE egységei és a Rektori Hivatal felé ~30 

Az SZTE Publicatio Repozitórium szerkesztői feladatainak ellátása 
(feltöltés, javítás) 

6863 

Az SZTE Doktori Repozitórium szerkesztői feladatainak ellátása 210 + ellenőrzés 

Intézményi OA támogatás elbírálásához adatszolgáltatás 188 szerző 889 közleménye 

Belső továbbképzés (MTMT csoportnak)/résztvevők 30/240 

Egyéni szerzői MTMT konzultáció 48 

Csoportos szerzői konzultáció/résztvevők 27/237 

Csoportos adminisztrátori konzultáció/résztvevők 26/281 

VII. Rendezvények 

Betűevők találkozó - az arab világ (2019.01.15.) 

Kalmár László matematikaprofesszor Kínában (2019.02.13.-2019.02.22.) 

Kölcsönözz ki egy könyvtárost! - Nyílt nap (2019.02.19.) 

Sergio Pitol: Utak, szavak, világok – kiállítás (2019.02.19.) 

Betűevők találkozó - Eco, Harper Lee (2019.02.20.) 

Könyvbörze (2019.02.19.) 

Az ásványok művészete: a ritmus és a forma – SCI-eszta előadás (2019.02.26.) 

Hasonló a hasonlónak – Metanoia Artopédia (2019.02.28.) 

Dr. Manfred Müller előadása a kortárs osztrák irodalomról (2019.03.06.) 

Betűevők találkozó - az évtized 50 legjobb könyve a könyves bloggerek szerint + 50 túlértékelt 

sikerkönyv (2019.03.18.) 

Magyarok a Selyemúton – A Széchenyi-expedíció és Stein Aurél kutatásai Ázsia szívében (2019.03.19.-

2019.04.01.) 

Nők a csillagászatban – SCI-eszta előadás (2019.03.20.) 

Kölcsönözz ki egy könyvtárost! – Nyílt nap (2019.03.20.) 

A Magyarországi Jehova Tanúi Egyház története - kötetbemutató (2019.03.21.) 

Bombitz Attila és Katharina Pektor, "Das Wort sei gewagt" című könyvének bemutatója (2019.04.10.) 

Hasonló a hasonlónak – Szegedről – Operáról (2019.04.15.) 

Betűevők találkozó - ismerjük meg a szomszédos országok irodalmát (2019.04.16.) 
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Egyetemi szerzők, kiadók, műhelyek – A szegedi Politológiai Tanszék első 25 éve – Kötetbemutató 

(2019.04.23.) 

Egyetemi szerzők, kiadók, műhelyek – Sanctuaries in Roman Dacia – Kötetbemutató (2019.04.26.) 

Az elemek nyomában – SCI-eszta minikiállítás (2019.04.29.-2019.05.31.) 

Portugál nap (2019.05.03.) 

SCI-eszta előadássorozat: Mesterséges intelligencia, gépi tanulás, mély tanulás (2019.05.07.) 

Kötetbemutató: A tudományos hálózatoktól a hálózatok tudományáig (2019.05.08.) 

A kánon sokféle jelentéséről (2019.05.09.) 

Kende Péter életrajzi interjúkötetének bemutatója (2019. 05. 14.) 

SCI-eszta előadássorozat: Étrend-kiegészítők a gyógyászatban és a prevencióban: lehetőségek és 

korlátok (2019.05.15.) 

Lábjegyzetek Platónhoz: Az identitás c. konferencia (2019.05.16.-2019.05.17.) 

Betűevők találkozó – elhülyüléstörténetek (2019.05.22.) 

A gyermek jogainak érvényesülése az igazságszolgáltatásban – Kötetbemutató (2019.05.29.) 

90. Ünnepi Könyvhét – Prof. dr. Homoki-Nagy Mária új tanulmánykötetének bemutatója (2019.06.11.) 

90. Ünnepi Könyvhét – A 20. századi magyar novellák című antológia bemutatója (2019.06.12.) 

90. Ünnepi Könyvhét – Az Ikonológia és Műértelmezés sorozat 14. és 16. kötetének közös bemutatója 

(2019.06.12.) 

90. Ünnepi Könyvhét – A polisz című kötet bemutatója (2019.06.13.) 

90. Ünnepi Könyvhét – Jókai unokahúgának visszaemlékezései (2019.06.13.) 

90. Ünnepi Könyvhét – A Kortárs drámák sorozat 1. és 2. kötetének közös bemutatója (2019.06.14.) 

90. Ünnepi Könyvhét – Mágia és varázslás az ókorban és egy angol nyelvű tanulmánykötet közös 

bemutatója (2019.06.14.) 

90. Ünnepi Könyvhét – Az Anjou-kori oklevéltár öt legújabb kötetének bemutatója (2019.06.15.) 

90. Ünnepi Könyvhét – Révész Béla új kötetének bemutatója – Jogtudósok titkai (2019.06.17.) 

Ragyogó Kolumbia – Merényi Mónika fotókiállítása (2019.06.26.) 

Betűevők találkozó - Szabó Magda (2019.09.16.) 

A SCI-eszta polc bemutatja Dr. Csősz Sándor A földi idegenek – a hangyák világa c. könyvét 

(2019.09.17.) 

Kötetbemutató - Trianonról közérthetően (2019.09.19.) 

Kötetbemutató – Vincze Gábor: Csendőrsorsok 1945 után (2019. 09. 24.) 

Könyvbörze (2019.09.23-2019.09.27.) 

“Legyen a zene mindenkié!” – kamarakoncert (2019.10.01.) 
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Endrédi Lajos: Az állatkertek múltja, jelene és jövője a XXI. században – előadás (2019.10.01.) 

A Könyvkiadók Napjának programjai (2019.10.02.) 

Tudós művészek, művészi tudósok – minitárlat a SCI-eszta polctól (2019.10.03.-2019.11.30.) 

A Finnugor Rokon Népek Napja rendezvénysorozat (2019.10.10.-2019.11.01.) 

Régiségek, ritkaságok, különlegességek - Rendhagyó tárlatvezetés a Klebelsberg Könyvtár 

különgyűjteményeiben (2019.10.10.) 

Betűevők találkozó – Titokzatos ókor (2019.10.15.) 

Fehér Attila: Intelligensek-e a növények? (2019.10.22.) 

Bencsik Péter: Kelet és Nyugat között – kötetbemutató (2019.10.17.) 

Az arany ott van, ahol megtalálod - SCI-eszta előadás (2019.11.06.) 

Tóth István: Szlovákok a megmaradás és a beolvadás válaszútján – Kötetbemutató (2019.11.07.) 

Élelmiszerbiztonság a mindennapokban – előadás (2019.11.11) 

Leonardo da Vinci, az ember – Kiss Eszter, Firenzében élő magyar idegenvezető előadása (2019.11.19.)

  

Betűevők találkozó - Bulgakov és az oroszok (2019.11.20.) 

M. Tóth Tivadar: Ég és Föld-avagy mit kutat egy földtudós? - SCI-eszta előadás (2019.11.26.) 

Szajbély Mihály – Csáth Géza élete és munkái kötetbemutató (2019.11.28.) 

A Különbség c. folyóirat új, 2019-es számának bemutatója (2019. 12. 04.) 

15 éves a TIK ünnepi rendezvények (2019.12.09.) 

Betűevők találkozó – a mágikus realizmus és Szepes Mária (2019.12.09.) 

VIII. Szakreferensek által tartott felhasználóképzések 2019-ben (szakterületi tájékoztatók, kari 

látogatások, képzések, előadások) 

Bevezetés az OK-ba első éves német szakos hallgatóknak, 31 fő - Bogdány Edit 

Szakdolgozat készítés, irodalomkutatás (U2952562) 2018/19/2. félév – fakultációs tantárgy 

oktatásában részvétel (oktató dr. Benk Ákos, Mikó Józsefné dr. habil. Jónás Edit) a Mezőgazdasági 

Karon (6 fő) - Kaszás Tímea 

2019.02.18. könyvtárbemutató túra magyar képzésben részt vevő hungarológus hallgatóknak, 4 fő - 

Perlaki Gabriella 

2019.02.25. ETSZK - új szakreferens bemutatkozó látogatása, aktualitások (Héderné Dr. Berta Edina 

dékán, Kovács Ágnes könyvtáros) - Nacsa Kálmán / Nagy Anita, Hoczopán Szabolcs 

2019.02.26. könyvtárbemutató túra magyarul tanuló külföldi hallgatóknak, kb. 10 fő - Perlaki Gabriella 

2019.02.27. BTK amerikanisztika szakosoknak, oktató: Cristian Réka, csoport: mester szakosok, 

külföldiekkel vegyesen, felhasználóképzés, angol nyelven, kb. 14 fő, AudMin - Teutsch Ágota 
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2019.03.04. ÁOK - új szakreferens bemutatkozó látogatása, aktualitások (Prof. Dr. Lázár György dékán, 

Prof. Dr. Molnár Tamás tudományos dékánhelyettes) - Nacsa Kálmán / Keveházi Katalin, Nagy Anita 

2019.03.20. BTK amerikanisztika szakosoknak, oktató: Cristian Réka, csoport: mester szakosok, 

külföldiekkel vegyesen, számítógép előtt, gyakorlati képzés, angol nyelven, kb. 6 fő - Teutsch Ágota 

2019.03.20. ETSZK - összdolgozói fórum, kar vezetése számára - OA, lektorálás, adatbázisok (Elsevier 

nélküli élet), beszerzés egyetemi egységek számára, aktualitások (kb. 15 fő) - Nacsa Kálmán 

2019.03.21. ZMK / Majó-Petri Georgina, dékáni hivatalvezető - együttműködési lehetőségek, 

aktualitások - Kiszely Zoltán, Nagy Anita 

2019.03.29. TTIK Biológia Intézet Mikrobiológiai Tanszék - tanszéki értekezlet (kb.50 fő) - adatbázisok 

(Elsevier nélküli élet), OA, lektorálás, OJS, aktualitások - Nacsa Kálmán (ea.), Herpainé Farkas Mária 

2019.04.12. BTK Filozófia Tanszék, oktató: Konkoly Ágnes, csoport: alapkézésesek, felhasználóképzés,  

kb. 15 fő - Teutsch Ágota 

2019.08.28. Nacsa Kálmán, Laskay Krisztina - orvostanhallgatóknak, kb. 10 fő 

Teutsch Ágota - 5 alkalom angol nyelven (2019.08.28, 09.28,30., 10.01., 10.15.); 1 alkalom román 

nyelven (2019.05.16.) - összesen. kb. 30-50 fő 

2019.08.29. Laskay Krisztina - 60 perces angol nyelvű túra tartása külföldi gyógyszerész-hallgatóknak, 

kb. 15 fő - angol nyelven 

2019.08.29. Nacsa Kálmán, Laskay Krisztina - orvostanhallgatóknak - angol nyelven 

2019.09.10. SZTE BTK Hispanisztika szak I. éves BA képzésben résztvevő hallgatóknak 

könyvtárbemutató túra tartása (8 fő) - Kiss Zsuzsanna 

2019.09.17. BTK amerikanisztika szakosoknak, magyar nyelven, oktató Cristian Réka, helyszín BTK, kb. 

30-35 fő - Teutsch Ágota 

2019.09.18. ETSZK - Dr. Nagy-Grócz Gábor oktatási dékánhelyettes, Dr. Papp László stratégiai 

dékánhelyettes, oktatók, képzésekbe való bekapcsolódási lehetőségekről - Nacsa Kálmán 

2019.09.18. TTIK Biology MSc: Scientific literature sources and databases kurzus 60 min előadás és 

bemutató, 12 fő - Nacsa Kálmán (+Laskay Krisztina segítőként volt jelen) 

2019.09.23. Tudományos adatbázisok és az információkeresés stratégiája (2x90 min); ETSZK II. éves 

dentálhigiénikus hallgatói számára tartott magyar nyelvű Adatelemzés statisztikai módszerekkel 

kurzus keretében (kb. 2x15 fő) - Laskay Krisztina 

2019.10.11. A Cervantes Intézet igazgatójának, Javier Valdivieso Odriozolának könyvtárbemutató túra 

tartása és a Hispanisztika Gyűjtemény bemutatása angolul (3 fő) - Kiss Zsuzsanna 

IX. Könyvtárosok képzése, továbbképzése, oktatási, tudományok tevékenysége, részvétele a 

szakmai közéletben 

Szakirányú / egyéb felsőfokú képzés 

SZTE BTK informatikus könyvtáros BA képzés (III. évf.) (Hangai Katalin) 

SZTE BTK könyvtártudomány MA képzés (I. évf.) (Fekete Franciska, Répás Alex) 
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SZTE BTK kulturális örökség tanulmányok MA képzés (I. évf.) (Nagy Vivien) 

SZTE BTK könyvtártudomány BA diploma (Fekete Franciska, Répás Alex, Kalmár Kata, Nagy Vivien) 

SZTE BTK könyvtártudomány MA diploma (Kecskeméti Gergely, Modla Márk, Zeller Rozália) 

SZTE Orvosi Szaknyelvi Kommunikációs és Fordítóképző Csoport, angol-magyar orvos- és 

egészségtudományi szakfordító-tolmács posztgraduális diploma (Laskay Krisztina) 

Miskolci Egyetem kulturális antropológia MA (Fülöp Tiffany) 

PhD képzés (Nacsa Kálmán, Tasiné Csúcs Ildikó) 

PhD fokozatszerzés, neveléstudomány (Nagy Gyula) 

Szakirányú akkreditált képzés 

Elektronikus tananyagfejlesztés és távoktatás könyvtári környezetben Könyvtári Intézet, Budapest, 

2019. január 14-15., ill. 28-29. (Molnár Sándor) 

Evasys szakmai workshop, VSL Kft. 2019.05.21. (Kovács Anita, Várnai-Vígh Adrienn) 

Hispanisztika Tanszékkel történt megállapodás nyomán, spanyol (Kiss Zsuzsanna) 

Idegennyelvi Kommunikációs Intézet idegen nyelvi készségek fejlesztésére irányuló angol nyelvi 

tanfolyam (Bogdán Imre, Matuska Ágota, Mérey Erika, Kobolák Andrea, Fülöpné Papp Éva, Nagy Dóra, 

Molnár Sándor, Kiss Márta, Kiss Zsuzsanna, Kossuth Gabriella, Németh Tibor, Perlaki Gabriella, 

Sümeginé Lehotai Edit, Szügyi-Szűcs Judit. Teutsch Ágota, Herpainé Farkas Mária) 

Idegennyelvi Kommunikációs Intézet,  német (Dobos Eszter), olasz (Pálfy Anna) 

ISO 9001:2015 Belső Auditor képzés, SGS Hungária Kft. 2019.02.25-26. Kovács Anita) 

Konstruktív konfliktuskezelés hatékony tárgyalási technikákkal tanfolyam, Könyvtári Intézet, Somogyi 

Károly Városi és Megyei Könyvtár 2019.04.17-18., 2019.05.8-9. (Farkas Katalin, Gergity Kinga, Lass 

Zoltán, Körmöczy Rita, Kovács Irén, Muzs Krisztina, Teutsch Ágota) 

Műszaki és természettudományos szaktájékoztatás felsőfokon - Könyvtári Intézet, Budapest, 2019. 

március 19-20. (Szeredi-Misurda Katalin) 

Segédkönyvtáros képzés Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár (Kovács Anita, Nacsa Kálmán) 

Tanulási Eredmény Alapú Képzésfejlesztő Műhely képzés 2019.06.06., 06.27. SZTE TEAM (Nacsa 

Kálmán) 

Tanulási eredmények értékelése tréning, 2019. november 14., 28. (Várnai-Vígh Adrienn) 

Oktatás 

Aranyi Zoltán: Online könyvtári adatbázisok; Bibliometria, Web of Science (SZTE BTK) 

Fülöp Tiffany: Tartalomkezelés a WEB-en (SZTE BTK) 

Hoczopán Szabolcs: Könyvtári információforrások kezelése (közgyűjteményi informatika); 

Kutatástámogatás: könyvtári dokumentumok és szolgáltatások; Hivatkozáskezelő szolgálatatások; 

Nyomtatott dokumentumok digitalizálása (SZTE BTK) 
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Kempf Béla: Második altáji nyelv fordítási gyakorlat, Második altáji nyelv 2., Második altáji nyelv leíró 

nyelvtan 2.; Második altáji nyelv 2., Altáji nyelvű források olvasása; Második altáji nyelv stílusgyakorlat; 

Második altáji nyelv 1.; Mongol nyelv (SZTE BTK) 

Kokas Károly, Aranyi Zoltán, Várnai-Vígh Adrienn, Nacsa Kálmán, Kiss Zsuzsanna, Perlaki Gabriella, Nagy 

Gyula, Molnár Sándor, Hernek István, Szügyi-Szűcs Judit: Könyvtár- és informatikai alapismeretek) 

(SZTE BTK) 

Kossuth Gabriella: Integrált könyvtári rendszerek tantárgy (SZTE JGYPK) 

Laczkó Sándor: Etikai szakmaismeret; Etikai alapfogalmak; A magyar filozófia története (SZTE BTK) 

Laskay Krisztina: Szakdolgozat szeminárium (SZTE FOK) 

Molnár Tamás: Informatika Alapok 2.; Digitális fotózás, képszerkesztés (SZTE BTK) 

Muzs Krisztina: Könyvtári információforrások kezelése (közgyűjteményi informatika); 

Kutatástámogatás: könyvtári dokumentumok és szolgáltatások; Hivatkozáskezelő szolgáltatások (SZTE 

BTK) 

Nagy Gyula: A webszerkesztés alapjai; Digitális könyvtári gyűjtemények (repozitóriumok); Web 2.0-ás 

alkalmazások (SZTE BTK) 

Zeller Rozália: Informatikai alapok 1. (SZTE BTK) 

Előadások szakmai rendezvényeken 

Bogdány Edit: Az Osztrák Könyvtár tevékenysége (Budapest, a magyarországi Osztrák Könyvtárak 

találkozója, 2019. február 28.) 

Farkas Kata, Kőszeginé Tóth Judit: „Tegyétek boldoggá az embereket!” Együttműködés intézmények 

és könyvtárosok között A sárospataki Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény régi könyveinek 

katalogizálása (Habent sua fata libelli III. MTA KIK, 2019. május 8.) 

Hoczopán Szabolcs, Molnár Tamás, Muzs Krisztina: Open Access pályázati rendszer technikai 

megvalósítása és a szerzők támogatása a Szegedi Tudományegyetemen, Networkshop 2019 

Hoczopán Szabolcs: Plágiumkeresési gyakorlatok a Szegedi Tudományegyetemen, EISZ szakmai nap 

2019.12.12-13. 

Keveházi Katalin: Szakkönyvtár-e a felsőoktatási könyvtár? Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése éves 

találkozója, Esztergom, 2019. június 24-26. 

Keveházi Katalin: Mit tud(jon) a könyvtáros? Egyetemi könyvtári tapasztalatok. Hagyományok és 

kihívások, ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár, 2019. augusztus 29. 

Kokas Károly: A könyv a XXI. században. NKE tudománynapi előadás - 2019. november 26. 

Kokas Károly: A könyv jövője. MTA SZAB Székház, Tudomány Ünnepe, 2019. november 12. 

Kokas Károly: Szegedicum – A helyi érdekű webarchiválás lehetőségei az OSZK webarchiválási 

programja keretében -  OSZK 404 Not Found - Ki őrzi meg az internetet? konferencia - 2019. november 

14 
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Laczkó Sándor: A Bibó István Emlékbizottság és a Nemzet és demokrácia  című szegedi konferencia 

1989 májusában.  1989 és a  rendszerváltás: a társadalmi cselekvés lehetőségei interdiszciplináris 

jelenkor-történeti és politológiai  konferencia. Szeged, 2019. november 28-30. 

Molnár Tamás, Sándor Ákos: Az OAI-PMH kimenet beállítási lehetőségei egy repozitóriumi példán 

keresztül Networkshop 2019 

Nagy Dóra, Nagy Gyula: Haladó funkciók és innovatív fejlesztések az EPrints és Omeka szoftverek 

körében, Networkshop 2019 

Nagy Gyula, Sándor Ákos, Nagy Dóra: Tömeges adatkonverzió és rugalmas export-import lehetőségek 

az Eprints, OJS és Omeka szoftverek körében, Networkshop 2019 

Nagy Gyula: Egyetemi könyvtárak – több mint hiteleshely. MKE 51. Vándorgyűlés Székesfehérvár, 

2019. július 3-5. 

Nagy Gyula: Tudománymetria egy tudományegyetemen. Tudománymetria: barát vagy ellenség? 

Budapest, 2019. november 29. 

Sümeginé Lehotai Edit: ContACT szakmai találkozó és workshop. Debrecen, 2019. június 27. marketing 

beszámoló tartása 

Sümeginé Lehotai Edit: Nem minden könyvtáros grafikus, nem minden grafikus könyvtáros. Budapest, 

2019. március 19., a K2 továbbképzési sorozatán a Könyvtári intézetben 

Zeller Rozália: SZTE BTK Kultúra és identitás kutatócsoport workshopján MTMT és tudománymetria, 

illetve humán tudományterületi fulltext adatbázisok bemutatása - meghívott előadások 2019.01.22. 

Szakmai közélet 

Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesülete (Sóti Lilla, vezetőségi tag) 

Digitális Bölcsészet - folyóirat szerkesztőség (Kokas Károly, tag) 

Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma (Keveházi Katalin, alelnök) 

EISZ Programtanács (Kokas Károly, tag) 

Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete (Sóti Lilla, szakszervezeti bizalmi) 

Hungarnet - elnökség (Kokas Károly, tag) 

Informatika Könyvtári Szövetség (Keveházi Katalin, alelnök) 

Iskolakultúra folyóirat szerkesztőség (Nagy Gyula, tag) 

Magyar Filozófiai Társaság (Laczkó Sándor, főtitkár) 

Magyar Országos Közös Katalógus Egyesület (Keveházi Katalin, elnök) 

MATARKA Egyesület (Dobos Eszter, titkár) 

MEK Egyesület - elnökség (Kokas Károly, tag) 

MKE Jogi Szekció Ellenőrző Bizottság (Henn Ilona, tag) 

Networkshop Program Bizottság (Kokas Károly, tag) 

TMT Tanácsadó Testület (Kokas Károly, tag) 
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X. Publikációk 

Barcsa, Krisztina (szerk.); Fülöp, Tiffany (szerk.): II. Interdiszciplináris Vallástudományi Hallgatói 

Konferencia - Absztrakt kötet. Szeged, Magyarország: Szegedi Tudományegyetem BTK 

Vallástudományi Tanszék (2019) 

Farkas, Katalin: Kalmár László hagyatéka a Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Könyvtárában In: 

Farkas, Katalin; Kalmár, Éva; Szabó, Péter Gábor - Szabó, Péter Gábor (szerk.): Kalmár László 

matematikus Kínában. A magyar-kínai matematikai kapcsolatok kezdetei: A Szegedi 

Tudományegyetem Klebelsberg Könyvtárában 2019. február 13-án megnyílt kiállítás anyagából. 

Szeged, Magyarország: SZTE Klebelsberg Könyvtár, (2019) pp. 26-33., 8 p. 

Farkas, Katalin: Válogatás a kiállított tárgyakból In: Farkas, Katalin; Kalmár, Éva; Szabó, Péter Gábor - 

Szabó, Péter Gábor (szerk.): Kalmár László matematikus Kínában. A magyar-kínai matematikai 

kapcsolatok kezdetei: A Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Könyvtárában 2019. február 13-án 

megnyílt kiállítás anyagából. Szeged, Magyarország: SZTE Klebelsberg Könyvtár, (2019) pp. 34-38., 5 p. 

Farkas, Katalin; Kőszeginé Tóth; Judit: A sárospataki Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény régi 

könyveinek katalogizálása. Együttműködés intézmények és könyvtárosok között. Könyv, Könyvtár, 

Könyvtáros 28:9 pp. 21-27., 7 p. (2019) 

Fonyó, Istvánné (Válogatta); Panek, Sándor; Kokas, Károly (Az interjút adta); Nagy, Gyula (Az interjút 

adta): A kódexektől a magára ismerő szövegig. TUDOMÁNYOS ÉS MŰSZAKI TÁJÉKOZTATÁS, 66:12 pp. 

735-738., 4 p. (2019) 

Fülöp, Tiffany: Az animés szubkultúra tagjainak identitásteremtő jelentésadási folyamatai a 

tárgybirtokláson keresztül In: Németh, Katalin (szerk.): Tavaszi Szél Konferencia 2019: Nemzetközi 

Multidiszciplináris Konferencia: Absztraktkötet Budapest, Magyarország: Doktoranduszok Országos 

Szövetsége, (2019) p. 669. 

Fülöp, Tiffany: Japánra utaló többletjelentésekkel ellátott tárgyak egy magyar szubkultúrában In: 

Suhajda, Csilla Judit (szerk.): XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia: 

Társadalomtudományi szekció: Rezümékötet. Gödöllő, Magyarország: Szent István Egyetemi Kiadó, 

(2019) p. 86. 

Hernek, István: Egy Networkshop konferencia lenyomata: Networkshop 2018 konferenciakiadvány / 

szerk. Tick József, Kokas Károly, Holl András. KÖNYV KÖNYVTÁR KÖNYVTÁROS, 28:4 pp. 45-49., 5 p. 

(2019) 

Hoczopán, Szabolcs: Online források a hagyományos katalógusokban. TUDOMÁNYOS ÉS MŰSZAKI 
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