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Az SZTE Klebelsberg Könyvtár beszámolója a 2015. évről 

 

Bevezetés 

A hagyományos könyvtári funkciók változatlan súlyú ellátása mellett sorra találják meg a 
könyvtárakat – különös tekintettel a felsőoktatásiakra, tudományos területen működőkre – azok a 
feladatok, amelyek az oktatást és tudományt dokumentumokkal kiszolgáló intézményt az egyetem 
egyik tudománymenedzselő szereplőjévé illetve tudásmegosztó színterévé teszik. Napi feladatunkká 
vált a tudományos kutatáshoz szükséges szakirodalom szolgáltatása mellett a publikálás 
eszközeinek támogatása, az eredmények összegyűjtése, nyilvántartása, értékelése, a kutatási 
adatok regisztrálása, és az ezekkel kapcsolatos adatszolgáltatás. A felsoroltak a hagyományos 
szolgáltatásokra épülve, az azok ellátása során szerzett tudást és tapasztalatot használva nyújthatnak 
eszközöket az egyetemi tudásvagyon létrejöttéhez, megőrzéséhez és közvetítéséhez. A könyvtár 
feladata, hogy megfelelő környezetet teremtsen: tartalmat, szolgáltatást, eszközöket, épületet. Ez 
folyamatos alkalmazkodást, szakmai tájékozottságot és jól informáltságot feltételez, és korszerű IT 
háttér és tudás meglétét. A Klebelsberg Könyvtár – nem utolsó sorban, mert kedvező kondícióival 
élni tudott – egyelőre versenyben van a legjobbak között. A 2015. év legfontosabb szakmai feladata 
és eredménye, hogy az intézmény az egyetem integrált könyvtáraként és tartalomgazdájaként 
további lépéseket tett meg azon az úton, amelynek végén a dokumentumot szolgáltató, felhasználó 
központú könyvtár van.  

Egy másik fontos tanulsága az elmúlt időszaknak, hogy a feladatellátáshoz szükséges 
szakértelem a közszférában lassan megfizethetetlenné válik, illetve, hogy a korszerű, magas szintű 
könyvtárosi tudás jól eladható a piacon. Az utóbbi, önmagában örvendetes félmondat azt is jelenti 
azonban, hogy az intézmény iránti lojalitás, a fajsúlyos feladatok, illetve az azok megoldásához 
kapcsolódó sikerélmények már nem okvetlenül elegendők a legjobbak megtartásához. Az is látszik, 
hogy a nálunk szerzett tapasztalat és szakértelem már olyan előnyöket jelenthet a piaci szféra 
fejlesztői számára, hogy egyre gyakrabban ők keresik meg igen jó ajánlatokkal kollégáinkat. A 
jelenség okozta egyéb nehézségek mellett azt is tudomásul kell venni, hogy nem csak a képzett és 
megbízható munkaerőt veszítjük el ilyenkor, hanem a kiképzésére fordított energiát és időt is. Ha a 
finanszírozás nem változik, ha nem alakul ki nagyon rövid idő alatt egy ténylegesen tartalmas 
életpályamodell ezen a területen, az a feladatellátást komolyan veszélyeztetni fogja már 
középtávon is. Nem elhanyagolható az a kilátás sem, hogy a szakma legjobbjainak elvándorlása a 
könyvtári tevékenység kiürülését eredményezheti. 

 

1. Kiemelt feladatok 

1.1. Tartalomszolgáltatás, a tudásmenedzsment 

1.1.1. Tudástárak 

A dokumentumokhoz/információkhoz való minél egyszerűbb hozzáférést az alapos feltárás, a 
korszerű technológiai háttér és a megfelelő menedzsment mellett az egyszerű keresési lehetőségek 
támogatják. A korábban üzembe állított, eredetileg az online források egy felületen való 
kereshetőségét biztosító EBSCO Discovery Service szolgáltatás további fejlesztésével ma már a teljes 
könyvtári állomány – beleértve teljes szövegű repozitóriumaink egy részét is – elérhető ezzel az 
eszközzel. Az egyetem által előfizetett online források összetétele és mennyisége érdemben nem 
változott: továbbra is sikerült megállapodni az SZTE-n művelt tudományterületek számára fontos 
elektronikus információforrásokhoz való hozzájutásról, összesen 59.684 db elektronikusan elérhető 
folyóiratot fizetünk elő.1 A felhasználók igényei és kiadói kínálatok alapján bizonyos csomagjaink 
tartalma természetesen változott, a felhasználási statisztikák azt mutatják: az egyetemi polgárok 

                                                 
1 ld. az 1. sz. melléklet 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,cookie,guest&custid=s6185934&groupid=main&profile=eds
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számára kedvezően. A finanszírozás forrása továbbra is a kutatóegyetemi támogatás, kisebb részben 
kari költségvetés, illetve az EMMI által a felsőoktatási intézmények számára nyújtott önrész-
támogatás. Az elektronikus tartalmak használati adatai az elmúlt hónapokban jelentősen 
meghaladták a korábbi években mérteket.  

 

 

 

Ennek oka részben az, hogy a felhasználók igényeinek és a kínálatnak megfelelően 
rendszeresen frissítjük az előfizetett csomagokat, de sokkal inkább az, hogy az egységes 
keresőfelület üzembe helyezésével az olvasó adott keresésre releváns összes találatot: a könyveket, 
folyóiratokat, repozitóriumokban tárolt teljes szövegű dokumentumokat, elektronikus folyóiratokat, 
adatbázisok eredményeit ugyanazon találati listában találja meg.2  

Tovább gyarapítottuk a Contenta repozitóriumrendszerben elérhető dokumentumok 
mennyiségét. Párhuzamosan zajlik a kurrens és retrospektív feldolgozás és feltöltés az egyetemi 
kiadványokat, a szakdolgozatokat, disszertációkat, egyéb folyóiratokat tartalmazó adattárakba. 2015-
ben összesen 350.000 oldal digitalizálása történt meg.3 Jelentősen – 1350 tétellel – gyarapodott a 
kutatói publikációkat tartalmazó Publicatio repozitórium. Tartalmának (jelenleg 3.474 tudományos 
munka) 57%-a érhető el szabadon. Ebben a repozitóriumban 25.908 keresés illetve letöltés történt. 
Bővült a DélmagyArchív szolgáltatás: a digitalizálás 1999-ig elkészült, és a kiadói jogok tisztázását 
követően megkezdtük az anyag betöltését és indexelését is.  

 

1.1.2. MTMT, tudománymetria 

A Magyar Tudományos Művek Tárával kapcsolatos feladatok végzése a 2014-ben kialakult 
munkamegosztással és módon zajlik. Változatlanul jelentős kapacitást igényel a napi feladatok 
végrehajtása: az egységek adminisztrátorainak képzése,4 munkájuk támogatása, az adatok és az 
intézményi hozzárendelések ellenőrzése, a szerzőkkel, az egységek vezetőivel, az egyetem stratégiai 
döntéshozóival, illetve az MTMT központi adminisztrációjával való kommunikáció, az 
adatszolgáltatás, az adatbázis-ellenőrzés. A Feldolgozó Osztályon belül külön MTMT-csoport 
működik három munkatárssal, akiknek tevékenységét munkaideje bizonyos részében további három, 

                                                 
2 ld. a 2-3. sz. mellékleteket  
3 a digitalizálással kapcsolatos részletesebb adatokat ld. a  4.  sz. mellékletben 
4 62 csoportos, 25 egyéni képzés, ~330 résztvevő 

http://contenta.bibl.u-szeged.hu/
http://opac3.bibl.u-szeged.hu/szteda/acta?p=0
http://opac3.bibl.u-szeged.hu/szteda/acta?p=0
http://diploma.bibl.u-szeged.hu/
http://doktori.bibl.u-szeged.hu/
http://opac3.bibl.u-szeged.hu/szteda/misc?p=0
http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/
http://dm.ek.szte.hu/szteda/delmagyar?p=0
https://www.mtmt.hu/
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egyéb szervezeti egységben dolgozó könyvtáros is segíti. Az általuk egy év alatt kezelt 
forrásközlemény rekordok száma ezres, az idéző rekordok száma tízezres nagyságrendű. Az SZTE 
szerzői és jelenleg 136 adminisztrátora évente tízezres nagyságrendben visznek fel, illetve 
ellenőriznek forrásközlemény, százezres nagyságrendben idéző rekordokat. Egyéb, az MTMT-vel 
kapcsolatos feladatok: 

MTA doktora pályázat, ellenőrzés (forrásközlemény rekordszám átlag: 175, 
idéző rekordszám átlag: 880) 

10 

habilitáció előtti ellenőrzés (forrásközlemény rekordszám átlag: 100, idéző 
rekordszám átlag: 300) 

13 

intézményi statisztika egyéni lekérdezéssel 20 

KSH statisztika, egységenként lekérdezés 70 

új regisztráló (összes SZTE: 3700) 311  

személyes segítség és tanácsadás (telefon, email) 200/hó 

 

Folyamatosan frissítjük az MTMT-s munkafolyamatainkat, illetve az ezekkel kapcsolatos 
dokumentumainkat, tájékoztató anyagainkat. Munkatársaink képviselik az egyetemet az MTMT 
bizottságaiban5, rendszeresen tesznek javaslatokat, illetve véleményezik az ott tárgyalt témákat. A 
Journal Citation Report MTMT-s előfizetésének lejárta és az IF-értékek nyilvánosságának megszűnése 
óta rendszeresen okozott nehézséget kutatóknak is, az adatokkal dolgozó könyvtárosnak is az impakt 
faktor értékekkel kapcsolatos elvárások tisztázatlansága.  

Az MTMT-vel kapcsolatos rendszeres adatszolgáltatás mellett egyre többször kérnek tőlünk – 
nem kizárólag az MTMT alapján – különféle tudománymetriai értékeléseket, ilyen típusú elemzések 
értelmezését döntéselőkészítési, stratégiaalakítási folyamatokban.6  

 

1.1.3. Felhasználóképzés, szerzők támogatása 

Az egyetem által előfizetett tartalmak szolgáltatásával kapcsolatos tevékenységek mellett7 
felhasználóképzések során igyekszünk az adatbázisok tartalmát és használatát megismertetni az 
érintettekkel. Ez több mindent is jelent: kutatásmódszertani, forráshasználati képzéseket8, 
hírleveleket, személyes, telefonos, email-es segítségnyújtást az „Ön könyvtárosától”, illetve 
kapcsolattartást adott terület/kar vezetőivel.9 

 Rendszeresen tartunk képzéseket szerzők számára az MTMT használatát megkönnyítendő. 
Zökkenőmentesnek tűnik a korábbi (RefWorks) hivatkozáskezelőről az EndNote-ra való áttérés: ezt is 
rendszeres képzések során támogatja a könyvtár.  

A CrossRef ügynökséggel kötött szerződés meghosszabításával a DOI azonosítók kiosztása 
változatlanul folyik10. 2015-ben felkérést kaptunk az SZTE TÁMOP-4.1.1.C-13/1/KONV-2014-0001 

                                                 
5 Programtanács: Keveházi Katalin, Bibliográfiai Bizottság: Bernátskyné Babus Csilla, Informatikai Tanács: Kokas Károly, 
Repozitórium Minősítő Bizottság: Molnár Tamás 
6 pl. az OpenAcces publikációk APC-támogatásának előkészítése, predátor folyóiratok felismerése, InCites hivatkozáskezelő 
értékelése,  SZTE értékelés-elemzése 
7 címlisták betöltése, listák frissítése, új rekordok készítése, tárgyszavazás, új tartalmak integrálása az adatbázisba (csaknem 
60 ezer bibliográfiai tétel), távoli elérés biztosítása, segédletek készítése, kommunikáció 
8 Az elmúlt évben kutatásmódszertani tájékoztatók voltak könyvtártudományi, gazdaságtudományi, mezőgazdasági, 
élelmiszermérnöki, biológiai, pszichológiai, neurológiai, gyermekgyógyászati területeken 
9 ÁJTK: dékáni egyeztetések (pl. tanszéki könyvállományok rendezése, kari költözés, kari rendezvény); MK: intézeti 
értekezleteken való részvétel, BTK: konzultációk a Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézetben, Vallástudományi Tanszéken 
 

http://ww2.bibl.u-szeged.hu/index.php/szolgaltatasok-hirek-3429/929-az-szte-mtmt-adminisztratorai-es-elerhetoseguk
http://ww2.bibl.u-szeged.hu/index.php/e-szolgaltatasok/mtmt-tudomanymetria
http://ww2.bibl.u-szeged.hu/index.php/elerhetosegek/az-on-konyvtarosa
http://ww2.bibl.u-szeged.hu/index.php/e-szolgaltatasok/refworks/94-magyar-nyelvu-tartalom/1326-atallas-refworks-rol-endnote-ra
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pályázatában készült oktatási anyagokkal kapcsolatos szerzői jogi kérdések tisztázására, illetve 
adminisztrációjára.  

 

1.1.4. Open Access 

Az elmúlt év kiemelkedő eseménye, hogy az SZTE vezetése – az egyetemen keletkező 
tudományos munkák repozitóriumban, lehetőleg nyílt hozzáféréssel való elhelyezésének 
kötelezettségét kimondó szenátusi határozata11 után – még egy jelentős lépést tett az Open Access 
melletti elköteleződés útján: 2015-ben 70 milliós kutatóegyetemi forrással támogatta a kutatók OA-
publikációinak megjelenését. Az ezzel kapcsolatos eljárást és adminisztrációt könyvtárunk 
munkatársai dolgozták ki és végzik.12 

1.1.5. Szerzői Eszköztár 

A tudományos publikációk létrejöttét, azok eredményeinek disszeminációját segítő, a könyvtári 
munkamegosztás különféle területein projektszerűen végzett tevékenységek során szerzett 
tapasztalatok elég határozottan egy irányba mutatnak: ezek még fokozottabb összehangolására, a 
nem túl távoli jövőben pedig akár a szervezet struktúrájában a jelenleginél kompaktabb módon való 
elhelyezésre, újra definiálására lesz szükség. Az erről való gondolkodásnak első kézzelfogható jele a 
Szerzői Eszköztár címet viselő új szolgáltatásunk, amely honlapunk részeként, de egy helyre 
koncentrálva, és a közvetlen kommunikációra is lehetőséget adva szolgáltat információkat, híreket 
négy nagy témakörben13. Ezek: MTMT, repozitóriumok, tudománymetria, open access. A 
szolgáltatás mögött – amely mellett a gyorsabb kommunikáció érdekében Facebook-csoport is 
működik14 – sok, különböző könyvtári területen dolgozó kolléga munkája van, illetve mindezen 
tevékenységeinkben igyekszünk a lehető legszorosabb együttműködést kialakítani az egyetem 
tudományos, stratégiai irányítóival is. A szolgáltatást – az Open Access hét eseménysorozatához 
kapcsolódva – az Egyetem Napján tartott sikeres fórumon is népszerűsítettük. 

 

                                                                                                                                                         
10 A Doktori Repozitórium, Publicatio Repozitórium, egyetemi folyóiratok számára összesen 1665 db DOI-azonosító került 
eddig kiosztásra 
11 „Az SZTE-hez kapcsolódó tudományos és művészeti publikációk ill. alkotások tárolása a Publicatio repozitóriumban” 
12 Hoczopán Szabolcs-Meskó Eszter-Molnár Tamás: Az Open Access Támogatás intézményi támogatása. Szeged, 2015;  
Keveházi Katalin: Beszámoló a Szegedi Tudományegyetemhez kapcsolódó Open Access publikációs tevékenység 
támogatásáról (szenátusi jelentés, 2015. december) 
13 Az oldalnak 2015. szeptember 1. óta több, mint 8.700 látogatója volt. Visszatérő látogatók aránya: 33%, új látogatók: 
66%. Bejegyzések a honlapon: 53 db levelezés: 105 db 
14 „SZTE-s szerzők – hírek, segítség, közösség” csoport: 143 tag 

http://ww2.bibl.u-szeged.hu/images/stories/szte/mtmt_tudomanymetria/SZTE-Publicatio-szenatusi-hatarozat.pdf
http://szerzoknek.ek.szte.hu/tamogatott-oa-publikalas-lepesei/
http://szerzoknek.ek.szte.hu/
http://szerzoknek.ek.szte.hu/kerdezzen-batran/
https://www.facebook.com/groups/1624365324491839/?fref=tshttps://www.facebook.com/groups/1624365324491839/?fref=ts
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1.1.6. SZTE Elektronikus Tananyag Archívum 

Az egyetem legnagyobb tartalomszolgáltatójaként részt veszünk abban a projektben, amely az 
SZTE-hez kötődő hallgatók e-tananyagokkal való minél teljesebb körű ellátását célozza.  

 

1.2. Hosszabb nyitvatartás 

A naptári év legvégén döntött az egyetem vezetése úgy, hogy a hosszú idő óta, különböző – 
főként külföldi - hallgatói csoportok által időről-időre szorgalmazott hosszabb könyvtári 
nyitvatartást jóváhagyja, biztosítva annak forrásait. Ez nem csak a könyvtár intézményét és 
munkatársait érinti, hanem a József Attila Tanulmányi és Információs Központ üzemeltetéssel 
megbízott munkatársait, az épületben foglalkoztatott, és annak üzemszerű működéséhez 
nélkülözhetetlen műszaki, biztonsági munkatársakat, ruhatárosokat, takarítókat. A felmerült 
problémák egyeztetésére, megoldására rövid idő állt rendelkezésre: december elején kaptunk 
felkérést a megvalósítás kidolgozására, és december 19-én már érvénybe is lépett az új nyitvatartás: 
összesen heti 16 órával (hétköznap esténként 20-22.00-ig, szombaton 16-20:00-ig) tovább várjuk az 
olvasókat. Ez 68 plusz könyvtáros-munkaórát jelent, illetve azt, hogy a folyamatos szolgáltatás 
biztosítása érdekében többműszakos munkarendre kellett áttérni a könyvtárban. A könyvtár 
munkatársai fegyelmezetten viselték az átállást, méréseink szerint a könyvtárt használók örülnek a 
változásnak, kihasználják az új lehetőséget. 

 

1.3. Informatikai háttér 

Az érvényben lévő szabályozások miatt egyre több erőfeszítést igényel az informatikai 
eszközök állapotának, kapacitásának szinten tartása, a szolgáltatások zökkenőmentes biztosítása, a 
biztonságos archiválás. Továbbra sem tudtuk bővíteni szerverparkunkat, a könyvtár nyilvános 
számítógépei és a könyvtárosok munkaállomásai – kevés kivétellel – korszerűsítésre, cserére 
szorulnak. 2015. elején könyvtárunk is részt vett a Felsőoktatási Struktúraátalakításai Alapból kiírt 
pályázatban „e-University: Elektronikus jegyzetek kiadása és terjesztése” címmel. A projekt 
megvalósítására 68 MFt-ot irányoztunk elő, s ezt jóváhagyásra is került, annak ellenére, hogy 
nagyrész informatikai eszközök (szerverpark és hálózat megerősítése) szerepeltek a tervünkben. Az 
eszközök beszerzését a Kormány 1982/2013. (XII. 29.) határozatának megfelelően miniszterelnökségi 
jóváhagyásra küldtük, azonban a mai napig nem kaptunk rá engedélyt. Ilyen módon a pályázat 
tartalma egyelőre a pályázatban megtervezett módon nem valósulhat meg, bár sok részletét 
kidolgoztuk és saját erőből el is indítottuk azóta. 

A 2015. év nagy eredménye, hogy sikerült WiFi-kapacitásunk szinten tartását biztosító 
fenntartási szerződést kötnünk. Az ősszel életbe lépett megállapodás alapján elkezdődhetett a 
hálózat biztonságos működését, szükség esetén bővítését biztosító tevékenység. Erre nagy szükség 
van, hiszen jelentősen megnőtt a vezeték nélküli hálózatot használó eszközök száma, illetve az 
adatforgalom: 2015-ben 65.621 felhasználó 1.597.757 alkalommal kapcsolódott az EduRoam 
hálózatra15. 

                                                 
15 az elmúlt évben ezek a számok így néztek ki: 43.502/957.168 

http://www.u-szeged.hu/sztehirek/2016-januar/karsai-krisztina?objectParentFolderId=19396
http://ww2.bibl.u-szeged.hu/index.php/szolgaltatasok-hirek-3429/1465-nyitva-tartas-valtozas-2015-december-19-tol
http://ww2.bibl.u-szeged.hu/index.php/szolgaltatasok-hirek-3429/1465-nyitva-tartas-valtozas-2015-december-19-tol
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2. Tevékenység, eredmények, mutatók 

2.1. Szervezet, személyi állomány, feladatellátás 

2015. január 1-vel lépett hivatalba az SZTE kinevezett kancellárja, az év tavaszára készült el az 
egyetem új Szervezeti Működési Rendje. Az egyetem könyvtára az új szervezeti felépítésben a 
központi szolgáltató egységeket összefogó Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központ része lett. Az 
új struktúra számos változást hozott úgy az egyetemi adminisztrációban, mint a hivatalok 
működésében és az egyes feladatokért felelősök személyében – mindennek és az új szabályoknak 
áttekintése, a hozzájuk való alkalmazkodás sok odafigyelést kíván. A könyvtári tevékenység szakmai 
irányítását változatlanul a tudományos rektorhelyettes végzi. 

A Klebelsberg Könyvtár főigazgatója az SZTE Szenátusának állandó meghívott tagja.16 A 
tudománymenedzsmenthez kapcsolódó tevékenységeinkkel kapcsolatban is többféle konzultáció 
rendszeres résztvevői az különböző feladatokért felelős kollégák az egyes tudományos 
cselekményekhez kapcsolódó eljárásrenddel, az OpenAccess támogatással, OA-policy-val, 

                                                 
16 2015.11.23. önálló könyvtári előterjesztés: „Beszámoló a Szegedi Tudományegyetemhez kapcsolódó Open Access 
publikációs tevékenység támogatásáról” 
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tudománymetriával kapcsolatos döntéselőkészítések, szabályzatok kialakítása, jelentések, 
adatszolgáltatások során.17 

A Klebelsberg Könyvtár működését a főigazgató a főigazgató-helyettesek és az egyes 
munkaterületekért felelős osztályvezetők segítségével irányítja. A legfontosabb döntéseket a 
hetente összeülő vezetői értekezlet hozza. Itt a hét legelején, az igazgatók hétindító megbeszélésén 
meghatározott napirend szerint, megfelelő előkészítés után kerülnek döntésre illetve feldolgozásra 
(felelősök, határidők megjelölésével) az egyes ügyek. Harmadik éve dolgozunk elektronikus 
feladatkövető rendszer támogatásával, ami jelentősen áttekinthetőbbé, mérhetőbbé és 
kiszámíthatóbbá teszi az egyes feladatok végzését18.  

2015-ben egy munkatársunk ment nyugdíjba19. Közös megegyezéssel 11-en távoztak, közülük 
öt informatikus (beleértve a könyvtár rendszergazdáját is) és egy könyvtár-informatikus kifejezetten 
jobb fizetési lehetőségek miatt.20 Egy kollégánk az SZTE-n belül került áthelyezésre21. Egy kivételével 
már sikerült betöltenünk az álláshelyeket. 

 

2.2. Minőségbiztosítás 

Az elmúlt év elején is elkészítettük és nyilvánosságra hoztuk a megelőző év végén lezajlott 
olvasói elégedettségmérés értékelését, egyben bővítettük a Gyakran Ismételt Kérdéseket az e 
felmérés során előkerültekkel. 

További lépést tettünk az SZTE minőségirányítási rendszeréhez való csatlakozásban, 
amennyiben a Klinikai Központtal egységes rendszerben, amennyire a két szervezet eltérő 
tevékenysége megengedi, közösen felkészülve, új auditáló céggel történt júniusban az ezévi 
átvilágítás, ismét sikerrel. A felkészülést most már teljes egészében a MEGOLD csoport irányította és 
fogta össze, illetve a rendszer működtetésében is teljes az önállósága. Tagjai közül ketten – a 
könyvtárunk új, az egyéni szakmai tapasztalatszerzést támogató rendszerét (a szabályozás belső 
hálózatról érhető el) igénybe véve – Kecskeméten, a Katona József Megyei Könyvtárban 
tanulmányozták az ott működő minőségirányítási rendszert, különös tekintettel a Minősített 
Könyvtár cím elnyerésére való felkészüléssel kapcsolatos teendőkre. 

2015. februárjában lezajlott könyvtárunk szakfelügyeleti vizsgálata a nyilvános könyvtárakkal 
kapcsolatos törvényi előírások ellenőrzésére. 

 

2.3. Költségvetés, bevételek 

Költségvetésünk az elmúlt évekével megegyezett: 401.565.000 Ft-ból 34.617.000 Ft-ot 
fordíthattunk dologi kiadásokra. Saját bevételeink csaknem elérték a 15 MFt-ot. Ennek nagyobbik 
része (8.157.290 Ft) kölcsönzői bevétel: a beiratkozási, késedelmi, előjegyzési díjak mellett itt 
jelennek meg a kötészeti bevételek is. A befolyt összeg másik része (6.678.365 Ft) informatikai 
szolgáltatásainkból – digitalizálás, virtuális szerverszolgáltatás, repozitóriumépítés és üzemeltetés, 
elektronikus vizsgáztató rendszer – folyt be. 

 

                                                 
17 pl. SZTE PhD-szabályzat, informatikai szabályzat, stratégia, statisztikai adatszolgáltatások, megfelelő tudománymetriai 
eszköz kiválasztása, részvétel az ÁOK kari tudományos tanács munkájában  
18 csaknem 4000 task található az Agenda nevű, Redmine alapú rendszerben: 
http://agenda.bibl.intra/login?back_url=http%3A%2F%2Fagenda.bibl.intra%2F (belső hjálózaton) 
19 Palotásné Pánti Róza, 2015. május 31. 
20 Dávid Gergely (2015.04.30.), Gyermán János (2015.06.30.), Apróné Marton Erika  (2015.07.15.), Dávid 
Gábor (2015.11.15.), Csontos Zoltán (2015.11.18.), Gál Gyula (2015.12.31.), László Tamás (2015.12.31.), Pelsőczi 
Györgyi (2015.09.10.), Sándori Zoltán (2015.02.28.), Szabó Anita (2015.02.28.), Váradi Mártonné (2015.09.30) 
21 Papp Áron, 2015.08.24. 

http://ww2.bibl.u-szeged.hu/index.php/elegedettsegmeres/2013/10-magyar-nyelvu-tartalom/szolgaltatasok/1107-olvasoi-elegedettsegmeres-2013-gyik
http://ww2.bibl.u-szeged.hu/index.php/elegedettsegmeres/gyik
http://workwiki.bibl.intra/index.php/Egy%25C3%25A9ni_szakmai_tapasztalatszerz%25C3%25A9s_t%25C3%25A1mogat%25C3%25A1sa_az_SZTE_Klebelsberg_K%25C3%25B6nyvt%25C3%25A1rban
http://agenda.bibl.intra/login?back_url=http%3A%2F%2Fagenda.bibl.intra%2F
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2.4. Állományszervezés 

2.4.1. Állománygyarapítás 

Az egyetemi dokumentumbeszerzések mostanra legnagyobb részben a könyvtáron keresztül 
zajlanak akkor is, ha a megvásároltak nem a központi épületben kerülnek használatba. Az ezzel 
kapcsolatos eljárások egyszerűsítése illetve egységesítése céljából 2015-ben napirendre került ezek 
elektronikus útra terelése, és a munkamenetet lefedő elektronikus felület kialakítása az Egységes 
Tanulmányi Rendszert kiegészítő Modulo-ban. A könyvrendeléshez szükséges űrlap év végére 
tesztelési fázisba jutott, a folyóiratokhoz való még kidolgozás alatt van. 

Saját költségvetésünk dokumentumbeszerzésre fordítható része – a korábbiaknak megfelelően 
– kiegészült az online forrásokra fordítható, kutatóegyetemi forrásból származó kerettel, amely az év 
végén folyósított, az EISZ-es önrészekre fordítható minisztériumi támogatással csökkenthető volt, az 
egyetem egységei pedig maguk fizették az általuk saját használatra rendelt dokumentumokat.  

A beszerzés arányai 2015-ben az alábbiak szerint alakultak22: 

 
 

Ugyanez példányszámok tekintetében: az egyetemi könyvállomány 20.459 példánnyal, a 
folyóirat-állomány – összesen 2.218 kurrens előfizetett cím – mintegy 50.000 lapszámmal 
gyarapodott. Pillanatnyilag 168.000 e-könyv, valamint 59.684 e-folyóirat érhető el az SZTE-n. 

A folyóiratokra, elektronikus források gyarapításához örvendetesen megnövekedtek a 
források. Hosszú évek óta nem tudunk azonban megfelelő mennyiségű és minőségű tankönyvet és 
szakirodalmat vásárolni azon tudományterületek számára, ahol az elektronikus források használata 
nem kizárólagos. Az online elérhető, mégoly kiváló és gazdag dokumentumállomány pedig nem 
ellensúlyozza a színvonalas magyar nyelvű tananyag hiányát. Mivel a korábbi gyakorlatnak megfelelő 

                                                 
22 a Klebelsberg Könyvtár dokumentumbeszerzési kereteinek változását (2011-2015) ld. az. 5.. sz. mellékletben 
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folyamatos, és minden szakterületet lefedő gyarapításra nincs mód, 2015-ben különféle 
megfontolások alapján a történelmet választottuk ki átfogó frissítésre: a terület szakreferensei 
mintegy 2,5 millió forintot költhettek el az ebbe a körbe tartozó dokumentumok gyarapítására. 

Az állomány bővülésének forrásai még a kötelespéldányok, – bár csökkenő mértékben – a 
nemzetközi csere, a digitalizálás23, ajándékok, hagyatékok, illetve tanszékeken időről-időre 
fölöslegessé váló állományok, valamint különféle országos programok. A Márai-program 2015-os 
periódusában összesen 1 MFt állt rendelkezésünkre, amelynek egy részét (400.000 Ft-ot) hálózati 
könyvtárak gyarapítására fordítottuk. Az ODR-pályázatból 2,6 MFt-ot költhettünk vásárlásra. A 
Nemzeti Kulturális Alap könyvtámogatásának második szakaszában gyakorlatilag feleslegesen 
dolgoztunk: a nem túl tartalmas listából összesen 181 olyan kötetet tudtunk kiválasztani, amelyek 
gyűjtőkörünknek és a tudományos könyvtári színvonalnak megfelelnek, ebből az igénylésből összesen 
4(!) kötet érkezett meg hozzánk.  

 

 

2015. tavaszán feladatul kaptuk az SZTE különféle egységeiben kiadott, ISBN-számot regisztrált, 
de kötelespéldányként az OSZK-ba még be nem küldött könyvek felkutatását és beszolgáltatását. A 
be nem szolgáltatott kötelespéldányok számát sikerült mintegy 300-ról 20 alá csökkentenünk, illetve 
most már folyamatosan végezzük az újonnan megjelenő dokumentumok nyilvántartását és 
beszolgáltatását. 

2.4.2. Feldolgozás 

Az új dokumentumok feldolgozása24 és a retrospektív feltárás a megszokott ütemben 
folytatódott. Mivel az épület belső raktáraiban elhelyezett, 2004-ben beköltözött állományok 
legnagyobb részével elkészültünk, ezek új raktári rendbe való szervezése befejeződött, külső 
raktáraink állományára több energiát tudtunk fordítani: összesen 11.944 könyv és 8.513 folyóirat 
rendbetétele történt meg. 

Az előbbiek mellett folyamatos az analitikus feldolgozás (19.160 cikk, tanulmány elsősorban a 
repoztitóriumok számára), illetve a digitalizálási folyamatokhoz szükséges feladatok végzése (pl. 
3000 szakdolgozat feltöltése repozitóriumba). Több idő jutott az adatbázisok javítására, a katalógus 
karbantartási munkákra: az Automatizálás Fejlesztési Osztály segítségével, lekeresések mentén, 
autopszia alapján ~ 15090 rekord javítása történt meg, illetve folyamatosan halad a szisztematikus 

                                                 
23 piacon már nem lévő, képzésben használt könyvek digitális szolgáltatása, a szerző hozzájárulásának megszerzésével; 
bizonyos virtuális gyűjtemények gyarapítása (Hadi Gyűjtemény: Első világháborús centenáriumi kiállítás) 
24 könyv: 13.636, folyóirat: 111, CD/DVD: 19 
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tárgyszó-javítás. Napi munkát igényel a folyton változó összetételű e-dokumentumok feldolgozása, 
frissítése, naprakészen tartása (~169.400 e-dokumentum rekordjának elkészítése, illetve 
módosítása)25. Ebben a munkában a Szakirodalmi Információs Osztály és az Állománygyarapítási 
Osztály munkatársai is részt vesznek. Feldolgozó kollégáink segítenek a hálózati könyvtárak 
feldolgozásában: a gyakorló iskolák részére csaknem 3000 rekordot készítettek26. 

A Könyvtár teljes nyitvatartási idejére kialakított, a kölcsönzés hátterét biztosító feldolgozói 
ügyeleti rend 2015. december 21-től kezdve megszűnt. A dokumentumok feldolgozottsága nem 
igényli az állandó feldolgozói jelenlétet a kölcsönzős munkaszobában, ezért ügyeleti beosztásra már 
nincs szükség. 

 

2.4.3. Állományrendezés, raktározás, állagmegóvás, selejtezés/apasztás 

A (belső és külső) raktári állomány szisztematikus rendezése mellett27 azonnali beavatkozásra 
is szükség volt: a Ságvári gimnázium pincéjében lévő raktárunkból beázás miatt közel 5000 kötetet 
kellett azonnal kivonni, fertőtleníteni, selejtezni, ill. újra feldolgozni. Folyamatos az olvasótermi 
szabadpolcos anyag karbantartása. Utóbbit adott szakterületért felelős szakreferens és az 
olvasótermi könyvtárosok közösen végzik, a munkának természetesen feldolgozói, raktári és 
kötészeti részvételt és egyeztetést is kíván. Tavaly is több területen zajlott ilyen frissítés28: több 
tízezer kötet átnézése, rendezése, kötészeti javítása29, átcímkézése, illetve selejtezése történt meg, 
jócskán frissült a szabadpolcos állomány. 

2015-ben összesen 19.207 kötet selejtezését végeztük el, és 3.635 db, a fölöspéldány-
jegyzékről történt kérést teljesítettünk más intézmények számára.30 

 

2.5. Könyvtárhasználat, személyes használat, felhasználóképzés, kommunikáció 

 

2015. legfontosabb statisztikai adatai: 

 

beiratkozott olvasók 28.512 fő 

új beiratkozó 5.587 fő 

belépések 584.961 db 

kölcsönzött/hosszabbított dokumentum 279.328 db 

raktári kérések31  39.679 db 

teljesített : 38389 db  

                                                 
25 EBSCO 2x13.000-es lista tárgyszavazása, ADT+ integrálása a katalógusba: 800 címhez link beillesztése évvel, javítás, új 
rekord készítése; e-folyóirat és e-könyv adatainak betöltésre előkészítése: 50.500 tétel (Springer: 91, Wiley: 953, EBSCO 
folyóiratok: 17.596, EBSCO e-bookok: 290, EBSCO WW Collection: 31.617 tétel) 
26 a 2015-ben végzett feldolgozói munka pontos számait ld. a 6. sz. mellékletekben 
27 A tömörraktárban 252 folyóméter felszabadított hely, a Ságvári-pince (beázás miatti) kiürítése (az ott tárolt, 
veszélyeztetett állomány kimentése, fertőtlenítése, ~3000 kötet (újra)feldolgozása, 1500 kötet selejtezése); a számszerű 
adatokat ld. a 7. sz. mellékletben 
28 általános, magyar és angol nyelvészet, magyar, orosz, francia irodalom, jog, pedagógia, történelem, könyvtártudomány, 
matematika, csillagászat, műszaki tudományok  
29 1758 kötet javítás: könyvek: 821 db köttetés (68 db/hó átlag); folyóiratok (szakolvasók, ÁF): 486 kötet, 53 kartonálás, 16 
javítás; raktár: 258 kötet kötés, 63 kartonálás; nagyméretű lapok, napilapok: 61 kötet  
30 a selejtezés adatait ld. a 8-9. sz. mellékletekben 
31 2015 májusától az addig átlagosan egy órás kiszolgálási időt sikerült 30-45 percre csökkenteni.  
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elutasított : 1253 db  

raktári állomány helyben használata 7210 db 

könyvtárközi kölcsönzés beérkezett kérés: 2778 db 

szolgáltatott dokumentum: 2639 

elküldött kérés: 542 db 

kapott dokumentum: 370 db32 

tájékoztató kér(d)ések 17.912 db 

olvasótermi kér(d)ések 63.588 db 

bemutatók, túrák 92 csoport / 1.540 fő 

kutatószobák kihasználtsága 7 / 292 kutatóóra 

 

A személyes használatot tükröző számok jelentősen nem változtak az előző évekhez képest: a 
beiratkozottak száma valamelyest nőtt33, a könyvtárba való belépések száma csökkent34, ugyanakkor 
tavalyhoz képest emelkedett a kölcsönzési tranzakciók száma35, illetve nem szabad megfeledkezni 
arról, hogy az online források használata megtöbbszöröződött. Az egyetemi polgárok láthatóan 
közösségi térként, találkozási pontként, csoportos tanulási, sőt oktatási térként is használják az 
egyetem könyvtárát. Eddigi tapasztalatunk az, hogy – bár az olvasási, tanulási, felhasználói szokások 
sokat változtak – a könyvtári, helyben használati adatok ezt nem tükrözik. 

 

2.5.1. Különgyűjtemények 

A különgyűjtemények speciális gyűjteményükön alapuló szolgáltatásokat nyújtanak, az 
ezekben dolgozó munkatársak tevékenysége szinte az összes könyvtári munkafolyamatot lefedi. 36 
Ezen gyűjteményeink egy része önálló egységként, más részük a Szakirodalmi Információs Osztály 
részeként működik. Az elmúlt évben elkészült gyűjteményi honlapok egységes szerkezetben 
tájékoztatnak állományukról, azok hozzáférhetőségéről, az ott zajló munkákról. 

Elsődleges feladat természetesen az itt elhelyezett állományok szakszerű, minél teljesebb 
körű feldolgozása. A Keleti Gyűjteményben tavaly befejeződött Ligeti Lajos könyvtárának a 
leltározása és jelzetekkel való ellátása37, és a Németh Gyula-gyűjtemény jelzetekkel való ellátása 
folytatódott. A Régi Könyvek Tára nem csak muzeális nyomtatványok, hanem kéziratok és iskolai 
értesítők feldolgozását, nyilvántartását, szolgáltatását is végzi, valamint feldolgozza azokat az 1850 
előtti nyomtatványokat is, amelyek nem részei a gyűjteménynek.38 Az állomány karbantartásán, 
fejlesztésén, feldolgozásán és szolgáltatásán túl több helyen folyik a területhez kapcsolódó speciális 
adatbázisok kezelése, feltöltése. A Társadalomelmélet Gyűjtemény munkatársai részt vesznek a 
magyar nyelvű filozófiai irodalom adatbázisának építésében, az Egyetemi Gyűjteményben az 

                                                 
32 A könyvtárközi kölcsönzés terén az eredeti dokumentumokra irányuló kérések arányát tekintve jelentős eltolódás 
figyelhető meg a lelőhelykérés irányába. Elsősorban olyan újabban megjelent szakkönyveket, vagy régebbi, unikális 
kiadványokat keresnek, melyek lelőhelyét felkutatni időigényesebb feladat. Sok esetben tudtunk kéréseket teljesíteni a 
hálózaton már szabadon elérhető forrás megjelölésével, saját nyilvántartásunkban külön jelöléssel regisztráljuk ezeket. A 
cikk/másolatok tekintetében a kérésszám az előző évhez képest nem változott. A belföldi kérések aránya jellemzően kisebb 
a külföldiekéhez képest.  
33 2013: 27.581, 2014: 28.500 
34 2013: 653.462, 2014: 631.157 
35 2013: 282.382, 2014: 248.753 
36 A Különgyűjtemények használati statisztikáját ld. a 9. sz. mellékeletben 
37 kb. 5500 kötet 
38 a múlt évben 368 könyv és Herrmann Antal kéziratos hagyatékának feldolgozása fejeződött be 

http://ww2.bibl.u-szeged.hu/index.php/kulongyujtemenyek
http://www.bibl.u-szeged.hu/klgy/keleti/
http://www.bibl.u-szeged.hu/klgy/regikonyv/
http://www.bibl.u-szeged.hu/klgy/tarselm/
http://bodza.bibl.u-szeged.hu:9802/human/philobibl
http://www.bibl.u-szeged.hu/klgy/egy/


 13 

egyetemtörténeti fotók, illetve a Szent-Györgyi hagyaték, valamint az UnivHistória repozitórium 
anyagának előkészítése, bővítése történt meg. Az Osztrák Gyűjteményben a kölcsönzési politika 
változását kifejező átjelzetelés történt, a Hadtörténeti Gyűjteményben állományrendezés, illetve 
jelentősen bővült a virtuális gyűjtemény: ebben az évben 107 új oldal készült el, valamint 
folytatódott az első világháború centenáriumi emlékoldalainak fejlesztése.39 Számottevően 
gyarapodott a Hungarika Gyűjtemény anyaga is. 

A különgyűjtemények vásárlás útján talán kevésbé gyarapodnak, sokkal inkább 
kötelespéldányokkal, ajándékokkal, szakmai kapcsolatok mentén, csere keretében.40 Különösen a 
Keleti Gyűjtemény esetében számottevő a tudóshagyatékok bekerülése, illetve az, hogy maguk a 
kutatók is gyarapítják az állományt: legutóbb, 2015. decemberében, Róna-Tas András professzor 
támogatta kutatási keretéből, hogy a gyűjtemény kezelője Pekingbe és Belső-Mongóliába utazzon, 
kapcsolatokat építsen a kitan nyelv és írás kutatóival, illetve jelentős felirati és írott  
forrásanyagot, másképp hozzáférhetetlen irodalmat gyűjtsön a létrehozandó Szegedi Kitan Kabinet 
számára. 

A különgyűjtemények emellett kiállításokon és egyéb rendezvényeken is rendszeresen 
bemutatják a gyűjteményüket.41 Az itt dolgozó munkatársaknak a könyvtári kiszolgálás mellett a 
különgyűjtemény állományának szakértőiként, nemritkán szakreferenseiként feladata egyebek 
mellett az adott gyűjtemény tartalmának megfelelő szakmai kapcsolatrendszer kialakítása és 
fenntartása. Emellett a könyvtár egyéb projekt-tevékenységeiben is részt vesznek.42 

 

2.5.2. Rendezvények, marketing, kommunikáció 

Legnagyobb szabású, legtöbb látogatót vonzó programunk változatlanul a Könyvtári Éjszaka, 
amelyet 2015-ben március 8-án rendeztünk meg „Detektívek éjszakája - A nyomok a könyvtárba 
vezetnek!” címmel. Ott voltunk az SZTE nyílt napjain, számos rendezvénnyel kapcsolódtunk az 
Ünnepi Könyvhéthez, és sok saját rendezvényünk is volt.43 2015 kora tavaszán (Valentin nap 
alkalmából) adtuk át az olvasóknak a Szieszta-polcot, ahol könnyed olvasnivaló (romantikus és 
népszerű regények, szakácskönyvek, mese, sport, utazás stb.) került elhelyezésre. A kollégák figyelik a 
könyvek forgását, illetve az olvasói visszajelzéseket, és ennek megfelelően cserélődik a polc anyaga. 
Egy másik friss kezdeményezés nyomán a könyvtárosok olvasókört alapítottak, amely Betűevők 
néven működik, egyre több nem-könyvtáros taggal, már több találkozót is maga mögött tud, 70 fős, 
eleven Facebook-csoport tartozik hozzá.  

Intézményi honlapunk gondozását magunk végezzük, a frissítés (a nyitvatartási változásokról, 
új forrásokról, fejtörőkről, rendezvényekről, programokról szóló hírek feltöltése) folyamatos. Az 
aktuális hírek mellett az egyéb rovatok információit is gondozzuk,44 illetve bizonyos, kiemelt 
programok számára (Könyvtári Éjszaka, Digitális Bölcsészet konferencia) külön honlap is készül. 

PR-csoportunk jól működő kapcsolatainak köszönhetően korábbi önmagunkhoz képest jól 
alakulnak a sajtómegjelenéseink. Változatlanul jó az együttműködésünk az egyetem sajtóirodájával, 
az SZTE Kulturális Irodával, az SZTA AlmaMater-rel, az SZTE Marketing és Kommunikációs 
igazgatósággal. 

                                                 
39 az 1915-ös év kész és publikált; 1916 kész és publikálásra vár; 1917 félig kész; A 2015-ös év webstatisztikája: összesen 
182.872 találat (napi átlag: 501 találat) 
40 pl. Altajisztikai Tsz., Középkori Egyetemes Történeti Tsz., Középkori és Koraújkori Történeti Tsz., Vallástudományi Tanszék, 
De Nobili Research Library (Vienna), Deér József-hagyaték, kolozsvári Korunk Kiadó, Sapientia Kiadó, Erdélyi Múzeum 
Egyesület, Pro Philosophia Kiadó, Status Kiadó, illetve az újvidéki Forum Kiadó könyvadományai, Argentin Nagykövetség,  
Bundesministerium Rebublik Österreichs, European Documentation Centre 
41 a rendezvények teljes listáját ld. a 10.. sz.  mellékletben 
42 digitalizálási feladatok, weboldal-készítés, minőségbiztosítási tevékenység 
43 a rendezvények teljes listáját ld. a 10.. sz.  mellékletben 
44 Új hír: 70 db, javítás a honlapon: 250 db, új menüpont, oldal létrehozása: 40 db, „Rólunk” rovat frissítése 

http://opac3.bibl.u-szeged.hu/szteda/univ?p=0
http://www.bibl.u-szeged.hu/klgy/oeb/
http://www.bibl.u-szeged.hu/bibl/mil/
http://www.bibl.u-szeged.hu/klgy/hung/
http://ww2.bibl.u-szeged.hu/index.php/konyvtari-ejszaka-2015
http://ww2.bibl.u-szeged.hu/index.php/konyvtari-ejszaka-2015
http://ww2.bibl.u-szeged.hu/index.php/component/content/article/114-magyar-nyelvu-tartalom/egyeb/egyeb-2015/1335-konyvhet
http://ww2.bibl.u-szeged.hu/index.php/component/content/article/9-magyar-nyelvu-tartalom/friss-hirek/1269-szieszta-polc-az-i-emeleti-olvasoteremben
http://ww2.bibl.u-szeged.hu/index.php/archivum-egyeb/egyeb-programok-2015/1395-betuevok-osszeulnek
https://www.facebook.com/groups/betuevok/?fref=ts
http://ww2.bibl.u-szeged.hu/ejszaka_2015/
http://digibolcsesz.ek.szte.hu/
http://ww2.bibl.u-szeged.hu/index.php/magunkrol/rolunk
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Email-es info-címünkre változatlanul nagy számban érkeznek általános tájékozódó kérdések. 
Jelen vagyunk a közösségi oldalakon is: a Facebookon 4200 követője van a könyvtár profiljának, ahol 
– több éves erőfeszítéseink eredményeképpen – a névváltoztatási kérelmünk végre jóváhagyásra 
került. A korábban említettek mellet működtetjük a DélmagyARCHÍV” FB-oldalt is. A Twitter 
valamivel kevésbé aktív, kevesebb a követőnk, de folyamatosan jelen vagyunk itt is, van a 
könyvtárnak profilja a LinkedIn-en és legújabban az Instagramon is. Létrehoztuk a könyvtár 
idővonalát a Dipity-n, illetve 2015-től kezdve saját oldalunk van az iszeged.hu-n is, ahová 
folyamatosan feltölthetők a saját események. Gondozzuk a könyvtári faliújságokat és plazmatévén 
megjelenő híreket, készülnek nyomtatott tájékoztató anyagok is.  

 

2.6.  Oktatás, képzés, szakmai közélet 

Az egyetemi könyvtárosok szakmai tevékenységének egyre hangsúlyosabb része az általános 
felhasználóképzésen túl a szakterülethez kapcsolódó speciális forrásokról, a szakirodalmazás 
módszertanáról való információk átadása, a könyvtárosképzésben, illetve egyéb egyetemi 
képzésekben való részvétel, a digitális műveltség terjesztése. Ez a gyakorlatban nagyon sokszínű, 
egyre bővülő feladatsort jelent: van minden bölcsészhallgató számára kötelező, kredites 
könyvtárismereti kurzusunk, de időről-időre tartanak kollégák adott szakterület hallgatói, kutatói 
számára tájékoztatókat45, de kaptak meghívást munkatársaink az MTA KIK munkatársai számára 
tartandó, a digitális kompetenciákat fejlesztő képzés kidolgozására és megtartására is.  

Nagyon fontosnak tartjuk a könyvtárakkal való kapcsolattartást. Örömünkre szolgálnak azok a 
lehetőségek, amikor szakmai tapasztalatcserére van lehetőség. Az elmúlt évben – amellett, hogy mi is 
jártunk ilyen típusú találkozókon – magunk is többször fogadtuk könyvtárak hozzánk érkező 
munkatársait.46  

Könyvtárunk munkatársai továbbra is aktív szereplői a hazai és nemzetközi szakmai 
közéletnek. A könyvtár részt vesz az NIIF program, a MOKKA Egyesület (és MOKKA-R), az Informatikai 
és Könyvtári Szövetség, a Magyar Könyvtáros Egyesület és az Egyetemi Könyvtárigazgatók 
Kollégiuma, az Országos Könyvtári Kuratórium, valamint a Magyar Tudományos Művek Tára 
tevékenységében. Meghívottként gyakran tartanak előadásokat szakmai összejöveteleken, és 
nyomtatásban is több publikációjuk jelent meg.47 

 

Szeged, 2016. február 28. 

 

Dr. Keveházi Katalin 

főigazgató 

 

 

 

 

 

 

                                                 
45 ld. a Kiemelt feladatok között 
46 Parlamenti Könyvtár, EKF Tittel Pál Könyvtár, OSZK, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont könyvtárvezetői, PTE 
Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont, Debreceni Méliusz Juhász Péter Könyvtár 
47 ld. a 11.. sz. mellékletet 

https://www.facebook.com/klebelsbergkonyvtar/?fref=ts
https://www.facebook.com/delmagyarchiv/?fref=ts
https://twitter.com/SZTEKlebelsberg
https://www.linkedin.com/company/szte-klebelsberg-library
http://www.dipity.com/SZTEKlebelsberg/
http://iszeged.hu/info/szte-klebelsberg-konyvtar
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Mellékletek 

 

1. Adatbázis előfizetések 2015-ben az SZTE-n 

 

Az SZTE által igényelt adatbázisok 
devizás árak 

2015 
forint árak 

2015 
forrás 

ACM Digital Library (10%-os állami 
támogatás) 

$ 7 781,70 2 178 876 kutatóegyetemi/EISZ 

ADT+ (100%-os állami támogatás)   kutatóegyetemi/EISZ 

Akadémiai Kiadó Folyóiratai (90%-os állami 
támogatás) 

 92 643 kutatóegyetemi/EISZ 

Akadémiai Kiadó Szótárai (100%-os állami 
támogatás) 

 1 556 000 kutatóegyetemi/EISZ 

Britannica online 2 700,00 GBP 1 120 500 kutatóegyetemi 

Cambridge e-journal collection (10%-os 
állami támogatás) 

4 590,00 GBP 1 904 850 kutatóegyetemi/EISZ 

ClinicalKey 14 500,00 € 4 437 000 ÁOK Klinikai K. 

Ebsco Discovery Service $ 9 500,00 2 660 000 kutatóegyetemi 

Ebsco Discovery Service Publication Finder   kutatóegyetemi 

Ebsco Ebook Academic Coll. $ 10 855,00 3 039 400 kutatóegyetemi 

EBSCO-Host csomag (25%-os állami 
támogatás) 

ingyenes  kutatóegyetemi/EISZ 

Elsevier E-Library 18 500,00 € 5 661 000 ÁOK Devizás Hallgatók 

Food Science and Tehcnology Abstracts 
(10%-os állami támogatás) 

$ 1 804,00 505 120 kutatóegyetemi/EISZ 

Grove Dictionary of Arts (10%-os állami 
támogatás) 

1 069,00 GBP 443 635 kutatóegyetemi/EISZ 

Grove Music Online (10%-os állami 
támogatás) 

1 180,00 GBP 489 700 kutatóegyetemi/EISZ 

HeinOnline $ 3 720,00 1 041 600 EK/ÁJTK 

Journal Citation Reports JHCD (10%-os 
állami támogatás) 

$ 7 000,00 1 960 000 kutatóegyetemi/EISZ 
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Jstore (25%-os állami támogatás) $ 9 263,00 2 593 640 kutatóegyetemi/EISZ 

LWW folyóirat csomag (10%-os állami 
támogatás) 

$ 59 032,00 16 528 960 ÁOK Dékáni/Klinikai Közp 

MathSciNet (10%-os állami támogatás) $ 6 953,00 1 946 840 kutatóegyetemi/EISZ 

Merck Index  250 000 kutatóegyetemi 

MLA/LRC (10%-os állami támogatás) $ 4 284,00 1 199 520  kutatóegyetemi/EISZ 

Nature bővített folyóirat csomag 57 019,00 € 17 447 814  kutatóegyetemi/EISZ 

Online Szabványkönyvtár  65 000 EK 

RefWorks hivatkozáskezelő éves előfizetés lemondva  kutatóegyetemi 

Science Direct (50%-os állami támogatás) 129 000,00 € 39 474 000 kutatóegyetemi/EISZ 

Science Magazine (25%-os állami 
támogatás) 

$ 5 205,00 1 457 400 kutatóegyetemi/EISZ 

SciFinder (10%-os állami támogatás) $ 31 553,00 8 834 840 kutatóegyetemi/EISZ 

Scopus (50%-os állami támogatás) 22 426,00 € 6 862 356 kutatóegyetemi/EISZ 

SpringerLink (50%-os állami támogatás) 48 215,00 € 14 753 790 kutatóegyetemi/EISZ 

Taylor&Francis orvosi fi csomag $ 8 000,00 2 240 000 ÁOK Dékáni 

Ulrichsweb $ 2 992,00 837 76 kutatóegyetemi 

UpToDate $ 29 000,00 8 120 000 kutatóegyetemi 

Web of Science (0%-os állami támogatás) $ 5 732,00 1 604 960 kutatóegyetemi/EISZ 

Wiley Blackwell e-journal collection 25 000,00 € 7 650 000 kutatóegyetemi 
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2. Keresések számának alakulása 2013-2015. 
 

 2013 2014 2015 

Britannica Online 12700 32 000 33087 

Publication finder 8400 8 400 8300 

EDS 1 136 189 3 788 167 8 392 530 

Összesen: 1 157 289 3 828 567 8 433 917 

 
 
 
 

3. Adatbázis-munkamenetek 
 

 2013 2014 2015 

ACM 613 1 024 1 035 

ADT+     n.a. 

Akadémiai Folyóirat-gyűjtemény 2 468 5 368 5 008 

Akadémiai szótárak 3 822 3 822 3 785 

AtoZ 8 400 8 400 n.a. 

Britannica Online 12 700 32 000 n.a. 

CAB abstracts 2 059 3 010 n.a. 

Cambridge n.a. 1 567 2 100 

ClinicalKey folyóiratok 1 273 1 600 1 598 

ClinicalKey könyvek n.a. 3 009 3 221 

Ebsco adatbázisok 25 000 25 000 26 284 

Ebsco Ebooks n.a. 2 095 7 725 

EDS fulltext/abstract/linkto letöltés n.a. 84 285 1 100 000 

FSTA 2 026 10 812 9 987 

Grove* 262 262 350 

JSTOR 6 144 6 243 17 025 

Lippincott Williams & Wilkins 3 671 3 861 5 421 

MathSciNet 33 422 56 000 56 000 

Merck Index* 112 112 120 

MLA-LRC 447 1 179 1 203 

Nature 7 933 15 780 15 708 

Science Direct 458 000 210 000 178 000 

Science Magazine 6 721 5 013 4 989 

SpringerLink 37 000 37 000 36 300 

UptoDate 13 000 13 032 14 800 

Web Of Science 21 975 42 500 83 000 

Wiley Online Library 51 000 52 504 40 500 

Összesen: 697 435 552 978 1 613 124 
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4. Digitalizálási tevékenység 
 

Kurrens szakdolgozatok feltöltése, db. 5000 

GTK-s szakdolgozatok (retrospektív), db.  500 

BTK szakdolgozatok (retrospektív ), db. 2825 

BTK doktori disszertációk (retrospektív ) 29 folyóméter 

feltöltött szakdolgozatok ellenőrzése, db. 36241 

Acta projekt, oldal 50000 

folyóiratok gyarapodása, új címek 37 

DélmagyArchív: digitalizálás 1990-2002 (oldal) 55000 

DélmagyArchív szolgáltatás előkészítés (évfolyam) 1971-1999 

digitalizálás összesen 2015, oldal 350000 

Történettudományi Szakkönyvtár tartós kölcsönzéseinek digitalizálása 
(cédula) 10140 

Tiszatáj digitalizálása, évfolyam 1946-1997 

 
 
 
 

5. Egyes dokumentumtípusok beszerzésére fordított összeg 
 

 Klebelsberg Kvt. SZTE egységek összesen 

belföldi e-dokumentumok 330 000 0 330 000 

külföldi adatbázisok 0 159 000 000 159 000 000 

ebook 200 000 4 000 000 4 200 000 

belföldi folyóiratok 3 600 000 8 000 000 11 600 000 

külföldi folyóiratok 8 100 000 161 000 000 169 100 000 

könyvek 8 800 000 19 000 000 27 800 000 

összesen 21 030 000 351 000 000 372 030 000 

 
 
 

6. Feldolgozási adatok 2015-ben 
 

új dokumentumok 

EK-s, minden dokumentumtípus 
+címkenyomtatás 

20.610  

Letét 931  

Folyóiratok 111  

e-könyvek, folyóiratok* 169.400  

új dokumentumok összesen: 191.052 191.052 

analitikus feldolgozás, 
szakdolgozat feltöltés 

„acta” cikkfeldolgozás 19.160  

szakdolgozat feltöltés 3.000  

Videotórium feltöltés, metaadatolás 23  

digitalizálási utómunkálatok („darabolás”) 478  

feldolgozása összesen:  22.661 22.661 
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retrospektív 

tanszéki állományok** 11.944  

rekordjavítások (kötetrekordok, tárgyszavak 
javítása stb.) 

15.090  

Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskola és a 
Ságvári Gyakorló Általános Iskola anyaga 

2.726  

selejtre javasolt állomány + kötészet 77  

tanszéki állományok retrospektív feldolgozása 
összesen: 

29.837 29837 

retrospektív, folyóirat   
régi EK-s állományból, és tanszéki állományból 
feldolgozott folyóiratok** 
 (~ 352 cím) 

8.513 8.513 
 

gyorsfeldolgozás Gyorsfeldolgozás 617 617 

feldolgozott dokumentumok összesen 252.680 

 
*az elektronikus folyóiratok feldolgozásában részt vesznek a SZIO megbízott munkatársai, ill. a 
betöltéseket, előkészített listák alapján az AFO mb. munkatársa végzi 
**numerus kurrens anyag, Ságvári pincés anyag, főiskolai magyar tanszék, H. Tóth Imre gyűjtemény, 
angol tanszék, finnugor tanszék stb. 
 
 
 

7. raktárkapacitás 
 

raktár kapacitás (fm) felhasználható (fm) felhasznált (fm) 

I. 5858 789 5069 

II. 5087 117 4970 

III. 5346 999 4347 

IV. 8884 1314 7570 

V. 1224 99 1125 

külső (R6) 2700 3 2697 

összesen: 29099 3321 25778 

 

 
 

8. Selejtezés 
 
 

selejtezés KK hálózat összesen KK aránya 

2008 7373 2835 10208 72% 

2009 11925 3539 15464 77% 

2010 17720 4031 21751 81% 

2011 18746 977 19723 95% 



 20 

2012 13129 6750 19879 66% 

2013 12877 4036 16913 76% 

2014 17264 4085 23434 74% 

2015 16960 2247 19207 88% 

 
 
 

9. Fölöspéldány-jegyzék alapján igényelt kötetek: 
 

kérések igénylők száma kért művek 
szakref által 
visszakért db 

kért kötetek 
összesen 

2008 X 1443 X 1443 

2009 104 2720 X 2720 

2010 138 4912 348 5260 

2011 108 5276 205 5481 

2012 53 3377 218 3595 

2013 127 2881 600 3481 

2014 38 1329 611 1940 

2015 79 3129 526 3635 

 
 
 

10. Az önálló egységként működő különgyűjtemények működésének számszerű adatai 
 

  
Keleti 
Gyűjtemény 

Régi Könyvek 
Tára 

Zenei 
Gyűjtemény 

 Társadalom-
elméleti 
Gyűjtemény 

Egyetemi 
Gyűjtemény 

látogatószám 2500   2473 650 75 

csoportok 19 24 19   3 

helyben használt 
dokumentumok száma 

800 

196 könyv, 
24 doboz 
kézirat, 55 
évf. iskolai 
értesítő 

  500 125 

feldolgozás 5500 db 
368 könyv, 
12 doboz 
kézirat 

    1209 

tájékoztatás   100 169 100 64 

kölcsönzés   2169       

dokumentum/szakirodalom 
keresés 

    452 150 70 
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11. Programjaink, rendezvényeink 2015-ben:  

Január: 

 2015. január 7. DélmagyArchív sajtótájékoztató és bemutató 

 Kötésben, avagy könyvek remekbeszabva (kiállítás)  
Február: 

 SZTE Nyílt Nap és szülői értekezlet, Rektori Hivatal  

 Február 5-én 80 ERASMUS-hallgatók fogadása 

 Stefano Bottoni: A várva várt Nyugat (kötetbemutató 

 „Téglákba vésett történelem” (fotókiállítás) 

 Kalmár Melinda: Történelmi galaxisok vonzásában (kötetbemutató) 

 Szegedi Egyetemi Tudástár (kötetbemutató) 
Március: 

 Könyvtári Éjszaka: „Detektívek éjszakája. A nyomok a könyvtárba vezetnek”  

 Márki Sándor kiállítás (Évfordulós Professzori Pantheon) 

 Török népzene (a Keleti Gyűjtemény minikiállítása) 

 Könyvek az egyetem történetéről, történetéből (az Egyetemi Gyűjtemény minikiállítása) 
Április: 

 Felsőoktatási marketing kommunikáció (konferencia, SZTE Rektori Hivatal) 

 vetélkedő és játék a Költészet Napja alkalmából 

 Korunk: kiállítás, kötet- és lapbemutató beszélgetés Kántor Lajossal és Rigán Lóránddal 

 Április 14-május 7. „Egyetemi Tavasz” (6 előadás a DélmagyArchív-ról) 

 „Detektívek találkozója - Sherlock Holmes és Emil Városi Szótárverseny” a Grimm Kiadóval és 
a Béke Utcai Általános Iskolával közös rendezvény  

 Rukkola happontot létesült a Könyvtárban 

 Április 15-16. „A könyvtárak részvétele a felsőoktatási intézmények nemzetköziesítési 
folyamataiban: Kihívások és jó gyakorlatok”. Workshop (Eszterházy Károly Főiskoláa) 

Május: 

 Május 13-án Gyukics Gábor: A Kisfa galeri. Kötetbemutató 

 Május 15-16. „Az agresszió” (Lábjegyzetek Platónhoz) Konferenciasorozat, 11. (Magyar 
Filozófiai Társaság, az SZTE BTK Filozófia Tanszék és a Társadalomelméleti Gyűjtemény) 

 A felvilágosodás előzményei Erdélyben és Magyarországon (1650–1750) Konferencia (MTA 
BTK Irodalomtudományi Intézet Reneszánsz Osztálya, az egyetemek régi magyar 
irodalomtörténeti tanszékei) Régi Könyvek Tára, Somogyi-könyvtár: kiállítás a két könyvtár 
18. századi könyvanyagából 

 Örökös könyvtári tagok, díjátadó 

 Könyvbörze 
Június: 

 Ünnepi Könyvhét 

 június 20. Alma Mater Weekend 

 MédiaCentrum által meghirdetett Média-Tábor  

 Deák Ágnes: „Zsandáros és policájos idők. Államrendőrség Magyarországon 1849-1967”. 
Kötetbemutató 

 Felolvasóest és minikiállítás Abaj Kunanbajev kazak költő tiszteletére 

 minikiállítás a török népek zenei kultúrájáról 
Augusztus: 

 Beiskolázási hét  
Szeptember: 

 „Ízelítő a könyvtár legelső példányaiból” kiállítás 

 Szeptember 24. „Könyvtárak a változó világban” konferencia  

 „Ringstrasse 150” kétnyelvű vándorkiállítás  
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 Arcanum-bemutatók: az ADT+ újdonságairól 2 alkalmas bemutató előadás 

 minikiállítások: Bartók Béla, Mosonyi Mihály, Csárdáskirálynő bemutatásának 100. 
évfordulója  

 Szeptember 30. „Földi Paradicsom – Égi Paradicsom” című hallgatói, csoportos kiállítás 
megnyitója 

Október: 

 A Bécsi Kongresszus 200. évfordulója. kiállítás 

 október 14. Délutáni muzsikaszó:  CD-bemutató (Vizsolyi Lívia fagottművész és Dr. Varga 
Laura fuvolaművész) 

 „Természettudományi-jellegű ritkaságok és különlegességek a Klebelsberg Könyvtár 
különgyűjteményeiben” Rendhagyó tárlatvezetés 

 Digitális bölcsészet konferencia  
November: 

 November 3. Cholnoky Jenő kiállítás 

 Imre József kiállítás  

 november 18. „Jelenlét” Julio Cortázar kiállítás, előadás 

 Richard Shusterman: A gondolkodó test. Kötetbemutató  

 A Szerzői Eszköztárral kapcsolatos bemutató előadás és fórum 

 November 13. Klebelsberg Kuno születésének 140. évfordulója, koszorúzás 

 november 24 Richard Shusterman: A gondolkodó test. Szómaesztétikai esszék 
Kötetbemutató 

 November 26. SZTE őszi Nyílt nap 
 

 

12. Képzés, oktatás, publikációk, szakmai közélet, elismerések 

a. képzés:  

belső továbbképzés sorozat:  

 projektekben való részvételhez szükséges oktatás 

 eszközök: windows 8.1., Prezi, integrált rendszer) 

 e-forrásaink és használatuk 

 beszámoló szakmai napokról, konferenciákról 
 

b. oktatás: 

Könyvtár- és informatikai alapismeretek kurzus (SZTE BTK hallgatói, kb. 500 fő) 
Megállapodás a Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszékkel: könyvtár 
szakos hallgatók kötelező gyakorlata könyvtárunkban: 440 óra gyakornoki munka regisztrálása, 
koordinálása, megszervezése  

Aranyi Zoltán: Kutatásmódszertan, adatbázishasználat, könyvtári szolgáltatások könyvtár szakos 
hallgatók számára 
Balogh László: Az eurázsiai steppe története a középkorban (előadás)  
Balogh László: Középkori egyetemes történeti előadás 2. (előadás)  
Balogh László: Középkori egyetemes történeti szeminárium (szeminárium)  
Balogh László: Magyar őstörténet (előadás) 
Bellavicsné Árgyelán Mária: Kutatásmódszertan, adatbázishasználat, könyvtári szolgáltatások 
pszichológia / gazdaságtudományi hallgatók számára 
Bernátskyné Babus Csilla: MTA KIK digitális archívum fejlesztő kurzus (Budapest, 2015. november) 
Hulesch Helga: Szakirodalmazás technikája biológushallgatók számára (BTCS011E-1) 
Kaszás Timea: Szakirodalomkutatás (BMF 791– fakultációs tantárgy a Mezőgazdasági Karon) 
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Kempf Béla: előadások az Altajisztikai és a Középkori Egyetemes Történeti Tanszéken   
Kokas Károly: Digitális archívum fejlesztő továbbképzés az MTA KIK-ben 
Laczkó Sándor: A magyar filozófiai gondolkodás története 
Laczkó Sándor: Hazugság és lelkiismeret 
Bernátskyné Babus Csilla, Kokas Károly, Meskó Eszter, Molnár Sándor, Nagy Gyula: Digitális archívum 

fejlesztő továbbképzés az MTA KIK-ben 2015 04. 21. 
Nagy Anita: Könyvtárhasználati óra a ZMK hallgatóinak 
Nagy Gyula: szakdolgozati témavezetés 
Varga András: Könyvtárhasználati bevezető óra (BTK régi magyar irodalom spec. képzéses hallgatók 

számára) 
Varga András: Informatikai alapismeretek (BTK I. éves hallgatók számára) 
 
 

c. Szakirányú képzés 
Balogh László: informatikus könyvtáros szak (SZTE BTK) MA II. évf. 
Kozma Adrienn: informatikus könyvtáros szak (SZTE BTK) MA II. évfolyam 
Kecskeméti Gergely: informatikus könyvtáros szak (SZTE BTK) III. évfolyam 
Nagy Gyula: SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola PhD képzési programjában való részvétel, 

mérföldkő: 108/180 kredit  
Szeredi-Misurda Katalin: segédkönyvtáros tanfolyam (E-001243/2015)  
 
 

d. Továbbképzés  
Henn Ilona: „EU szakmai műhely” továbbképzés (Európai Bizottság Magyarországi Képviselete)  
Keveházi Katalin: Könyvtári vezetési ismeretek 1-4. (PLB 0662, PLB 0670, PLB 0669, PLB 0668) 
Kokas Károly: Könyvtári vezetési ismeretek 1. (PLB 0662) 
 
 

e. Ösztöndíj 
Bogdány Edit: 2015. június 15-21. Bécs (Osztrák Külügyminisztérium) 
Kempf Béla: Kína (Róna-Tas András professzori keretéből szakkönyveket vásárolt a Gyűjteménynek)   

 

 

f. Konferenciák, előadások, publikációk   

„Regional Cooperation in Higher Education: Hungary and the Western Balkans” (konferencia, 
Március 10-11.) 

Balogh László (jegyzetek) Régmúlt idők elbeszélése. A Kijevi Rusz első krónikája. Ford.: Ferincz 
István. A jegyzeteket írta: Balogh László, Ferincz István, Font Márta, Kovács Szilvia, Polgár Szabolcs, 
Zimonyi István. A tanulmányokat írta: Balogh László, Ferincz István, Font Márta, Kovács Szilvia. Szerk.: 
Balogh László–Kovács Szilvia. Magyar Őstörténeti Könyvtár 30. Budapest 2015. 

Balogh László A magyarság a kelet-európai nomád népek sorában. In: Régmúlt idők 
elbeszélése. A Kijevi Rusz első krónikája. Ford.: Ferincz István. A jegyzeteket írta: Balogh László, 
Ferincz István, Font Márta, Kovács Szilvia, Polgár Szabolcs, Zimonyi István. A tanulmányokat írta: 
Balogh László, Ferincz István, Font Márta, Kovács Szilvia. Szerk.: Balogh László–Kovács Szilvia. Magyar 
Őstörténeti Könyvtár 30. Budapest 2015, 279–302. 

Balogh László (munkatársként) Olajos Terézia Bizánci források az Árpád-kori magyar 
történelemhez = Fontes byzantini ad historiam hungaricam aevo ducum et regum e stirpe Arpadiana 
pertinentes : kiegészítés Moravcsik Gyula "Az Árpád-kori magyar történet bizánci forrásai" című 
forrásgyűjteményéhez. Opuscula Byzantina 12. Szeged 2014. 
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Balogh László A Kazár Kaganátus. In: Magyarok a honfoglalás korában. Szerk.: Sudár Balázs. 
Budapest 2015, 34–44. 

Balogh László II. Basileios bizánci császár türk szövetségesei. In: Fehér Lovag. Tanulmányok 
Csernus Sándor 65. születésnapjára. SZerk.: Gálffy László–Sáringer János. Szeged 2015, 86–99. 

Balogh László Pogányok között (Berend Nóra A kereszténység kapujában. Zsidók, muszlimok és 
„pogányok” a középkori Magyar Királyságban. 100 k – 1300 k. Attraktor Máriabesnyő 2012. (recenzió) 
Aetas 30 (2015/3. szám) 226-232. 

Batóné Kaczúr Ágnes A Franco-rezsimről... másképpen. ... és sokkal többről is, nyíltan... : - 
About Franco-regime othewise... - Belvedere Meridionale 27:(3) pp. 110-111. (2015) 

Batóné Kaczúr Ágnes Transiciones (2015.11.19-21.) 

Bogdány Edit 2015. június 17. Bécs, Osztrák Külügyminisztérium. Workshop 

Bogdány Edit 2015. március 26-27. Szombathely. Magyarországi Osztrák Könyvtárak 
könyvtárosainak találkozója a budapesti Osztrák Kulturális Fórum szervezésében 

Csengődi Erika - Sümeginé Lehotai Edit "Operation Klebelsberg", marketing szemlélet, stratégia 
és kreativitás. 2015. április 15-16. A könyvtárak részvétele a felsőoktatási intézmények 
nemzetköziesítési folyamataiban: Kihívások és jó gyakorlatok (Tittel Pál Könyvtár és Médiacentrum, 
Eger) 

Csengődi Erika - Szabó Gilinger Eszter: Detektívek éjszakája. A nyomok a könyvtárba vezetnek! 
In: Könyvtári levelező/lap, 2015. 27. évf. 6. sz. p. 14-18. 

Csengődi Erika, Lehotai Edit A magyar felsőoktatás nemzetköziesítése konferencia és díjátadó 
(Tempus Közalapítvány, Budapest) [részvétel és előadás 2015. január 14. ] 

Csengődi Erika, Lehotai Edit Hatékony felsőoktatási marketing és alumni kommunikáció (SZTE 
Alma Mater szervezésében, Rektori Hivatal) [részvétel] 2015. április 2. 

Csengődi Erika, Lehotai Edit Regional Cooperation in Higher Education: Hungary and the 
Western Balkans; hazai és külföldi felsőoktatási vezetők, oktatók, szakértők, és a nemzetköziesítés 
területén dolgozó munkatársak számára. Tempus Közalapítvány (SZTE Rektori Hivatal) [részvétel] 
2015. március 10-11. 

Henn Ilona: „Open Access, avagy a nyílt hozzáférés a jogtudomány tükrében” című MKE Jogi 
szekciós program (MKE Vándorgyűlés, Szolnok, 2015. júl. 17.) 

Henn Ilona „120 éves az önálló magyar szabadalmi törvény” c. MKE Jogi Szekció szakmai 
rendezvénye (Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, Bp., 2015. jún. 4.) 

Henn Ilona „Open Access, a jogtudomány tükrében” - MKE Jogi Szekció szakmai napján 
(Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog- és Államtudományi Kar, Bp., 2015. okt. 14.) 

Henn Ilona Európai Dokumentációs Központok Szakmai Találkozója (Európai Bizottság 
Magyarországi Képviselete, Bp., 2015. jún. 16-17.) 

Kempf Béla: An etymological dictionary of the Buryat language. Acta Linguistica Petropolitana 
11 (3). 209–226.  

Keveházi Katalin: A Klebelsberg Könyvtár repozitórium-rendszere: előadás az Egyetemi 
Könyvtárigazgatók Kollégiumában 

Kokas Károly: Digitális Bölcsészet: előadás PhD hallgatóknak  
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Laczkó Sándor: „Ki a káoszból, vissza Európába”. Szabó József jogbölcseleti öröksége címen 
november 14-én előadást tartott a Nyitrai Egyetemen a „Régiók, határok, identitások” című 
konferencián.   

Laczkó Sándor: A magyar filozófiai könyv- és folyóiratkiadás (Kolozsvár, Babes-Bolyai 
Tudományegyetem Filozófia Tanszék), április 10. 

Laczkó Sándor: Kerekasztal-beszélgetés a Magyar Filozófiai Archívumról az MTA BTK Filozófia 
Intézetben.  

Laczkó Sándor: Somló Bódog, Moór Gyula és Horváth Barna jogfilozófiájának aktualitása c. 
konferencián részvétel kerekasztal-beszélgetésen Kolozsvár 2015. november 6.  

Laczkó Sándor: Lábjegyzetek Platónhoz: A bizalom c. tanulmánykötet. Szerk. és előszó Laczkó 
Sándor, MFT – Pro Philosophia, Szeged 2015. p. 380 

Meskó Eszter, Hoczopán Szabolcs, Molnár Tamás: Open Access a gyakorlatban: előadás az 
Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiumában 

Molnár Sándor - Nagy Gyula: Lédererné, mi van a kosárban? (előadás, 2015. 03. 18.) 

Molnár Sándor: 500 pengőtől 300 billió pengőig - a Délmagyarország és a milpengő – előadás a 
Somogyi-könyvtárban, a DélmagyArchív II. ütemének átadásakor (2015. 01. 02.) 

Molnár Sándor DM-detektor: Adatbányászati lehetőségek a DélmagyArchív-ban – a szegedi 
repüléstörténet 2015. 04. 02. 

Molnár Sándor Egy kattintásnyi várostörténet – DélmagyArchív (1910–1970) Somogyi-
könyvtár, 2015. január 7. 

Molnár Sándor: Tartalomelemzési és adatbányászati lehetőségek a hazai teljes szövegű 
adatbázisokban DélmagyArchív és az ADT+ példája. 2015. 10. 12. 

Nagy Gyula: Contenta – a Szegedi Tudományegyetem repozitóriumainak közös honlapja (MKE 
Vándorgyűlés, Szolnok, 2015. július 17.)  

Nagy Gyula - Molnár Sándor: A DélmagyArchív: új lehetőségek a várostörténeti kutatásokban. 
In SZEGED: A város folyóirata 27:(2) pp. 15-20. (2015)  

Németh Tibor: „Jókai Mór Hathalompusztán” 2015. augusztus 29. 

Németh Tibor: Hathalmi főhajtás Jókai Mór előtt. SZÉLESVÍZ : PÁPA VÁROS FOLYÓIRATA : 
IRODALOM, KULTÚRA, ÉLET, TUDOMÁNY 2:(2) pp. 68-71. (2015) 

Németh Tibor: Jókai Mór hathalmi látogatásai. BAKONYTAMÁSI HÍRNÖK 12:(1) pp. 16-17. 
(2015) 

Németh Tibor: Jókai Mór Hathalompusztán. HONISMERET 43:(2) pp. 5-8. (2015) 

Tandori Mária: The British rule and the English constitution in Corsica, 1794-1796, Öt 
kontinens, az Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék tudományos közleményei, No 2013/2. 
ELTE, Budapest 

Varga András: „Ki írta a Misztótfalusi-féle első magyar nyelvű nyomtatott szakácskönyvet?” 
„Gutenberg 560” egyetemi tehetséggondozó konferencia (2015. április 18. ) 

Varga András: „A szegedi Rómeó és Júlia (Ifj. Horváth István és Tóth Kata levelezése)” c. 
kiadvány sajtó alá rendezése és pályázatra való előkészítése 

Varga András: „A Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár 1701-1800 között megjelent 
régi könyyvei” c. kiadvány sajtó alá rendezése 
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TMT 2014-es utolsó szám: a Klebelsberg Könyvtár munkatársainak pályázatai "Az év fiatal 
könyvtárosa 2014" kiírásra (Kecskeméti Gergő, Molnár Sándor, Nagy Gyula, Puskás Nikolett, Csengődi 
Erika) 

Szegedi Egyetemi Tudástár: a 8. kötet munkatársaink gondozásában: Gausz Ildikó, Kokas 
Károly, Laczkó Sándor, Pap Kornélia, Szabó Gilinger Eszter, Ficzkó Ildikó 

 
g. Szakmai szervezetek 

Dr. Bakonyiné dr. Ficzkó Ildikó: az MKE Tanácsának tagja 

Bernátskyné Babus Csilla: MTMT Bibliográfiai Szakbizottság tagja Henn Ilona: MKE Jogi Szekció 
vezetőségi tagja 

Csengődi Erika, Szabó Gilinger Eszter: a Magyar Folyóiratok Tartalomjegyzékének Kereshető 
Adatbázisát Építők Egyesülete tagja 

Henn Ilona: Európai Dokumentációs Központ (az Európai Bizottság  Europe Direct információs 
hálózat tagja) vezetője  

Keveházi Katalin: MOKKA elnök, MOKKA-R elnök, EKK alelnök, IKSZ alelnök 

Laczkó Sándor: a Magyar Filozófiai Társaság főtitkára 

Tari Emese: MOKKA Egyesület Felügyelő Bizottság tagja 

 

h. Elismerés: 

Puskás Nikoletta: „Információs grafika alkalmazása a könyvtári tájékoztatásban”. Kovács Máté 
Alapítvány különdíj (az MKE és az IKSZ által meghirdetett „Az év fiatal könyvtárosa” pályázaton) 

Csengődi Erika, Sümeginé Lehotai Edit és Szabó Gilinger Eszter (SZTE KK PR-csoport) 2. díj a 
„Felsőoktatás nemzetköziesítése” pályázaton (Tempus, 2015. január 14.) 

SZTE Alma Mater Mikulás: a klub fennállásának 10. évfordulója alkalmából oklevelet vettünk át 
a könyvtár nevében az egyetem Rektorától 

 

 
 


