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1. Prioritások 

A 2016-os év prioritásai jól mutatják azt a kettősséget, ami a könyvtári területen lezajló 
paradigmaváltást jellemzi: hibrid könyvtárként egyszerre kell teljesíteni hagyományos és új 
feladatokat. A Klebelsberg Könyvtár – bár működési feltételeire évek óta a stagnálás jellemző – 
egyszerre volt képes eleget tenni az egyetem részéről jelentkező, az előbbi értelemben kétféle 
igénynek: megvalósult a korábbi éveknél jelentősen hosszabb nyitvatartás, egyszersmind 
folyamatosan bővülnek a tartalomszolgáltatással, az (e-)science támogatásával kapcsolatos 
szolgáltatásaink is. 

a. Hosszabb nyitvatartás 

A 2015. december 16-án kelt főigazgatói levél értelmében a Szegedi Tudományegyetem 11 év 
után megnövelte a Klebelsberg Könyvtár – és értelemszerűen a József Attila Tanulmányi és Információs 
Központ – nyitvatartási óráinak számát: hétköznaponként 20 helyett 22 óráig, szombatonként 16 
helyett 20 óráig fogadja a látogatókat.  

A használati statisztikák alapján megállapítható, hogy a hosszabb nyitvatartás során a 
felhasználók nem annyira a hagyományos szolgáltatásokat (raktári kikérés, kölcsönzés, tájékoztatás), 
hanem elsősorban a könyvtár „tanulószoba” funkcióját használják: az olvasói terekben a kisebb 
forgalom miatt elmélyültebb tanulásra van lehetőség, de igény van a számítógépes kabinetek és a 
csoportos tanulási tér használatára is.  

 

 

 

A könyvtárba belépők száma több éves csökkenő tendencia után 2016-ban ismét emelkedett: 
meghaladta a 2013-as értéket. Ennek összetett okai lehetnek, de ezek között lehet a hosszabb 
nyitvatartás is. 

Az olvasói terekben mért adatok ennél konkrétabb eredményt mutatnak: 20 órakor, a korábbi 
zárás időpontjában átlagosan többen tartózkodnak itt, mint délelőtt 10 órakor, és még 21 órakor is 
átlagosan 1900 fölött van az olvasók száma, ami a délután 16 órakor mért és 100%-nak tekintett 
látogatási csúcs 29, 3%-a: 
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A szombati hosszabb nyitvatartás (16.00 helyett este 20 órai zárás) az előbbieknél is nagyobb 
arányú kihasználtságot eredményezett. Két fontos olvasói réteg: a levelező oktatásban résztvevő 
hallgatók (nekik többnyire a hét második felében, pénteken és szombaton tartják a kurzusokat), 
valamint a szombaton órát többnyire nem tartó oktatók azok, akiknek számára ez a hosszabb nyitva 
tartás érdemben jelent pozitív változást. 

Az adatok monitorozása lehetővé tette, hogy bizonyos szolgálati helyeken – az igénybevételnek 
megfelelően – csökkentsük, illetve átcsoportosítsuk a munkaerőt. 

A 14 órás nyitvatartáshoz szükséges ügyeleti rend fenntartása elengedhetetlenné tette a 
többműszakos munkarendre való áttérést. Az ennek alapját jelentő szabályozást a könyvtár vezetése 
az SZTE humánpolitikai szakembereinek segítségével és a munkavállalók érdekvédelmi szervezetével 
egyeztetve alakította ki. A megfelelő beosztások elkészítése, a jelenlétek naprakész nyilvántartása, a 
munkaidő-keretben való tervezés a korábbinál lényegesen bonyolultabb nyilvántartást és egyeztetést 
kíván a vezetőktől, maga a munkarend pedig a munkatársak számára sokkal szorosabb, eddig szokatlan 
időszakokban történő beosztásokkal is jár. 

 Ahhoz, hogy az egyes ügyeleti posztok folyamatos betöltése zökkenőmentes legyen, az 
osztályok szoros együttműködésére van szükség: számos, ún. „háttértevékenységet” folytató terület 
munkatársa vállal rendszeresen esti és szombati beosztást a kölcsönzőben, olvasói terekben, 
különgyűjteményekben. 

A hosszabb nyitvatartással kapcsolatos többletköltségek úgy a Klebelsberg Könyvtárnál, mint a 
Tanulmányi és Információs Központnál és a Védelmi Irodánál megjelennek a pótlékok1, valamint az 
üzemeltetés egyéb költségeinek emelkedésében. A tapasztalatokat, észrevételeket az év folyamán 
többször egyeztettük az épületben működő többi intézmény – különösen a Tanulmányi és Információs 
Központ – vezetőivel. Ezek alapján az első félév végén közös beszámolót nyújtottunk be a fenntartónak: 
a használati statisztikák és visszajelzések alapján a hosszabb nyitvatartás népszerű a felhasználók 
között, de ennek plusz forrását az egyetemnek folyamatosan meg kell teremtenie ahhoz, hogy 
fenntartható legyen. 

 

                                                 
1 ld. az 1. sz. mellékletet 
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b. Tartalomszolgáltatás, tudásmenedzsment 

i. Tudástárak 

Az elektronikus tartalmak szolgáltatása – úgy az online források gyarapodása, mint azok 
jelentősen növekvő használata miatt – egyre koncentráltabb munkafolyamatokat, több erőforrást 
igényel.  

Előfizetett és megvásárolt e-dokumentumállományunk mennyisége 2016-ra óvatos becslések 
szerint is a nyomtatott állomány háromszorosára gyarapodott. Az előfizetett adatbázisok száma 
lényegesen nem változott, azonban az ezek segítségével elérhető források mennyisége jelentősen 
növekszik2. Az egyes csomagok bővítésére, változásaira vonatkozó kiadói ajánlatok szakmai 
értékeléséhez (pontos tartalmi vizsgálat, átfedések kiszűrése), valamint az ezekkel kapcsolatos 
információknak az érintett felhasználói közösség (karok, kutatócsoportok, intézetek) számára való 
közvetítéséhez és érdekeik megfelelő képviseletéhez megfelelő eszközök és szakmai tapasztalat 
szükséges. A szolgáltatás működtetése munkatársainktól nagy szakértelmet és számos 
munkafolyamatban való szabályozott együttműködést kíván. A mintegy 270 ezer (2016-ban 39.000 új) 
online forráshoz tartozó katalógusrekordok betöltése, naprakész frissítése, karbantartása3, e-help-
szolgáltatásunk4 működtetése, a kiadókkal, illetve az EISZ-irodával való kommunikáció, az egyetemi 
igények monitorozása gyakorlatilag folyamatos rendelkezésre állást követel meg. 

Úgy az adatbázishasználati, mint a fulltext-letöltésekkel kapcsolatos statisztikák adatai 
folyamatos növekedést mutatnak5: 

 

                                                 
2 az előfizetett adatbázisok listáját ld. a 2. sz. mellékletben 
3 2016-ban ~74.000 db. rekord betöltése ill. frissítése történt meg 
4 http://ww2.bibl.u-szeged.hu/index.php/e-help - a segítségkérés lehetősége minden katalógusrekord mellett 
adott 
5 a részletesebb adatokat ld. a 3. és 4. sz. mellékletekben 
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Repozitóriumaink: a tartalom folyamatos és ütemezett bővítése mellett legnagyobb feladatot 
az egyetemi kiadványok – Szegedi Tudományegyetemhez és jogelődjeihez köthető tudományos és 
szépirodalmi kiadványok – adatbázisának új keretrendszerbe való áttöltése jelentette: az adattár teljes 
anyagát, 40.390 teljesszövegű dokumentumot és azok metaadatait eprints-be költöztettük. Így 
egyszerűbbé vált az adatbázis adminisztrációja, szélesebb körűvé az indexelhetősége. Rövidesen ez is 
elérhető lesz az MTA KIK által létrehozott, országos közös OAI-keresőben6. Ugyanilyen adatmigrációt 
készítettünk elő az egyetemtörténeti, valamint a Miscellanea című repozitóriumok esetében is. 
Folyamatosan frissítjük az így feldolgozott folyóirataink adatait az Elektronikus Periodika Archívumban 
(EPA).  

A Publicatio repozitóriumba 2497 feltöltés történt7. A feltöltések számát nagyban befolyásolta 
az a tény, hogy már több egyetemi pályázatnak is feltétele volt a publikációk feltöltése. Jelentősen 
megnőtt a repozitórium látogatottsága: a keresések és letöltések száma az előző évinek több mint 
kétszeresére nőtt8. Diplomamunka-, és Doktori repozitóriumaink 2016-ban elsősorban kurrens, kisebb 
számban retrospektív anyagokkal gyarapodtak.9   

Befejeződött a Délmagyarország-projekt: megtörtént az 2003-2010. évfolyamok – összesen 
54.00 oldal – digitalizálása és betöltése, az analitikus feldolgozás folyamatos. A Tiszatáj című szegedi 
folyóirat megjelenésének közelgő 70. évfordulójára annak teljes állományát digitalizáltuk, adatbázisba 
rendeztük, megkezdtük a cikkszintű feldolgozást. 2016-ban különböző célokra összesen 250.000 oldalt 
digitalizáltunk10. 

A Doktori repozitóriumban elhelyezett publikációkhoz, valamint igény esetén egyetemi 
kiadványok11 számára DOI-azonosítót szolgáltatunk a CrossRef-fel kötött egyetemi szerződés alapján, 
az elmúlt évben összesen 560-at. 

Folytatódott az egyetem Elektronikus Tananyag Projektjének előkészítése, a működési modell 
kidolgozása, a résztvevő egységek munkamegosztásának megtervezése, az infrastrukturális feltételek 
kialakítása. Az év során két egyetemi kiadótól átvett állományok archiválásra való feldolgozása 
megtörtént. 

ii. Szerzői Eszköztár 

2015-ben indítottuk azt a szolgáltatáscsomagot, amely az SZTE szerzőinek publikációs 
tevékenységét kívánja támogatni. Az induláskor jelzett témakörök – MTMT, Open Access, 
tudománymetria és könyvtári repozitóriumok – mellé az első év végére két új is bekerült: a 
hivatkozáskezelő eszközök és a szerző azonosítók (ORCID). A szolgáltatáscsomag önálló oldalt kapott a 
könyvtár honlapján belül.12.  

MTMT 

Az MTMT adminisztrációja, az egységek adminisztrátorainak képzése és munkájuk 
koordinációja, a forrásközlemények, hivatkozások adatainak, illetve az intézményi hozzárendeléseknek 
az ellenőrzése, a különféle egyéb ellenőrzések, statisztikai adatszolgáltatások a korábban kialakított 
munkamegosztás alapján történnek. A feladatokba zökkenőmentes ellátásának érdekében új, 

                                                 
6 a Publicatio és a Doktori repozitóriumok már jelenleg is elérhetők itt 
7 75,4%-a cikk (1588 db.),  18,9%-a (399db) könyvrészlet 
8 2015: 25.908, 2016: 68.373 
9 a Doktori adatbázisba 611 dolgozat került feltöltésre 
10 az adatokat ld. az 5. sz. mellékletben 
11 Jelentés és Nyelvhasználat, Electronic Journal of Quantitative Theory of Differential Equations, Acta 
Scientiarum Mathematicarum, Acta Cybernetica, Belvedere 
12 felhasználók száma: 395; oldalmegtekintés: 1619; látogatások megoszlása: hivatkozó oldalakról 24,2%, 
közvetlenül 22,5%, közösségi oldal 24,3%, Google 29%; az oldalon átl. havi 3-4 hír; a Facebook-csoport 
taglétszáma 260 fő 

http://acta.bibl.u-szeged.hu/
http://oaikereso.sztaki.hu/kereso/index.php
http://opac3.bibl.u-szeged.hu/szteda/univ?p=0
http://opac3.bibl.u-szeged.hu/szteda/misc?p=0
http://epa.oszk.hu/
http://epa.oszk.hu/
http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/
http://diploma.bibl.u-szeged.hu/
http://doktori.bibl.u-szeged.hu/
http://dm.ek.szte.hu/szteda/delmagyar?p=0
http://tiszataj.bibl.u-szeged.hu/
http://tiszataj.bibl.u-szeged.hu/
http://szerzoknek.ek.szte.hu/
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esetenként külső munkatársakat is bevontunk. Az MTMT-csoport munkatársai látják el az SZTE 
Publicatio Repozitórium adminisztrációját is. 

 

ellenőrzés MTA doktora pályázathoz, habilitációhoz, PhD-eljáráshoz 
(forrásközlemény rekordszám átlag: 98, idéző rekordszám átlag: 675) 

30 

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

13 

statisztikai adatszolgáltatás 54 

új regisztráló (összes SZTE: 4214) 441 

MTMT konzultáció (egyéni, csoportos, PhD kurzus keretében) 59 

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

Publicatio Repozitórium (feltöltött tételek) 2497 

 

Open Access támogatás, tudománymetria 

A Szegedi Tudományegyetemen 2015-ben elindított OA-támogatást összesen 123 kutató 
igényelte, közülük 81-en kaptak támogatást. Az elutasítások oka többnyire az volt, hogy a pályázati 
feltételek közül egy vagy több nem teljesült13: MTMT-s kötelezettség nem teljesítése, hibrid folyóirat 
megjelölése, adminisztrációs problémák, néhány esetben a megcélzott folyóirat szakmai színvonala, 
illetve annak predátor volta. Az egyetem három kiadóval ún. membership-szerződést kötött14, a többi 
megjelenést egyenként fizette. Az éves kiadás összességében 21,9 MFt volt. A támogatás mértéke 
valamelyest csökkent: a korábbi 100 %-ról az év során 70+30 %-ra (30% önrész) változott. Az SZTE OA-
támogatási gyakorlata nagy érdeklődést keltett egyetemi körökben, és több helyen kérték ennek 
bemutatását.15 Az eljárás előző évben kidolgozott rendje és módja apróbb változtatásokkal, de 
működőképesnek bizonyult.  

Úgy az eszközök, mint a módszerek tekintetében gyorsan változó terület a tudománymetria. 
Ezzel kapcsolatos tevékenységünk elsősorban az OA-támogatásokkal kapcsolatos döntéselőkészítés 
része. Ezen túl is többször szolgáltattunk adatokat különféle egyetemi kérdőívekhez, pályázatokhoz, 
stratégiai elemzések alapjául. Rendkívül fontos, hogy munkatársaink megfelelő tudással 
rendelkezzenek, ismerjék a legfontosabb eszközöket és azok működési elveit, ezért keressük megfelelő 
képzések és szakmai tapasztalatcserékben való részvétel lehetőségeit.  
 

2. Tevékenység, eredmények, mutatók 

a. Szervezet, személyi állomány, feladatellátás 

A Klebelsberg Könyvtár a korábbiaknak megfelelő szervezetben és munkamegosztásban végzi 
feladatait. Az év során három munkatársunk ment nyugdíjba16, összesen 10 új kollégát vettünk fel17, 
hatan távoztak az intézményből18 (az előző számokban azok is benne vannak, akik csak néhány hónapot 

                                                 
13 http://szerzoknek.ek.szte.hu/tamogatott-oa-publikalas/ 
14 Springer-BioMedCentral, Wiley Open Access Journals, Public Library of Science 
15 Keveházi Katalin: Nyílt hozzáférés a gyakorlatban. Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 63. (5)2016. 
http://www.tmt.omikk.bme.hu/tmt/article/view/62/63 
16 Bakonyiné Ficzkó Ildikó, Domokos Józsefné, Simon Magdolna, valamint elkezdte felmentési idejét Hulesch 
Helga 
17 Babus György, Fodorné Csonka Mária, Gősi Anikó, Gyuris Zsolt, Kis Balázs, Kiss Anna Lídia, Kokas Dávid, 
Laskay Krisztina, Muzs Krisztina, Simoncsics Máté Péter 
18 Babus György, Czirják Csaba, Genczinger Ildikó, Kis Balázs, Kiss Anna Lídia, Seres Judit 

http://szerzoknek.ek.szte.hu/tamogatott-oa-publikalas/
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töltöttek itt, a próbaidő végén közös megegyezéssel távoztak). Nyugdíjazás miatt két vezetői poszt is 
megürült: a Szakreferensi és a Szakirodalmi Tájékoztató Osztályé. Mindkét helyre sikerült 
megtalálnunk a megfelelő munkatársat19. Az ő megbízásukkal további munkaszervezési kérdések 
merültek fel: a Szakirodalmi Tájékoztató Osztályon új tájékoztatási csoportvezetőt kellett 
megbíznunk20, a Zenei Gyűjteményben külső segítséggel kell biztosítanunk a megfelelő ügyeleti 
rendet21, illetve két terület szakreferensi feladatainak ellátását kellett újragondolnunk.22  

A felsorolt – és néhány, ezekből még következő – feladatellátási problémát megoldottuk. Látni 
kell azonban: az a tény, hogy nyugdíjba távozó munkatársak helye továbbra sem tölthető be, azt jelenti, 
egyre kevesebb terünk marad az egyre sokasodó feladatok megfelelő színvonalú ellátásának 
biztosítására. Törekszünk arra, hogy a munkafolyamatokat projektekbe szervezve végezzünk, az ilyen 
típusú feladatellátás egy határon túl azonban úgy az egyes munkaterületekért felelős vezetőknek, mint 
az ott dolgozóknak nehézségeket okoz, így kockázati tényezőt jelent. A távozó munkatársak helyére 
sikerült megfelelő ismeretekkel rendelkező, az új feladatokra nyitott, elkötelezett munkatársakat 
találnunk. Ez azonban– intézményünk változatlanul jó szakmai hírnevének ellenére – már nem 
tekinthető magától értetődőnek. Egyre inkább tudomásul kell vennünk, hogy a könyvtári munka, az 
egyetemi környezet olyan területté vált, ahol sokat lehet tanulni, jól mutat az életrajzokban, de az 
életpálya és a karrier szempontjából hosszabb távon nem csábító: néhány év tanulás és 
tapasztalatszerzés után az itteninél lényegesen dinamikusabb előrelépési lehetőségeket nyújtó pályára 
érdemes és lehet váltani. Ez a tendencia régebb óta látható a szigorúan vett informatikai 
munkakörökben, de néhány éve a könyvtáros-informatikus végzettség és tapasztalat is piacképessé 
vált. Ez a tendencia már rövid-, és középtávon is súlyos nehézségeket okozhat. 

Saját erőből jelenleg azt tudjuk tenni, hogy a szükséges feladatgazdagítást az egyéni 
adottságoknak, képességeknek is megfelelően igyekszünk optimalizálni megfelelő 
folyamatszabályozás mellett, az egyes projektek irányítását pedig lehetőség szerint olyan fiatal 
kollégákra bízzuk, akik e tevékenység során bizonyíthatják alkalmasságukat akár esetleges későbbi 
vezetői pozíciót betöltésére is.  

b. Minőségbiztosítás 

Minőségirányítási rendszerünk a korábbiakban kialakított munkamegosztás és struktúra mentén 
működik. A 2016. februárjában és májusában lefolytatott belső auditok után júniusban sikeresen 
lezajlott a rendszert megerősítő külső szakértői vizsgálat is. A következő évben esedékes ellenőrzés 
már az új szabvány (ISO 9001:2015) alapján fog történni. Az erre való felkészülést nagyban támogatja, 
hogy munkatársaink az elmúlt évben ezzel kapcsolatos, valamint belső auditor képző akkreditált 
tanfolyamokon vehettek részt.23  

Az egyre nagyobb számú, több munkaterületet érintő projektfeladatok24 optimális 
megvalósulása és a megfelelő információáramlás érdekében rendszeresen szervezünk belső 
képzéseket. Ezek a könyvtári munkafolyamatok szinte mindegyikét érintik: az újonnan belépő 
kollégáknak bemutatjuk a minőségirányítási rendszerünket, egy-egy konferencián, szakmai 
összejövetelen részt vett munkatárs beszámol az ott hallottakról, bemutatásra kerül egy-egy új, vagy 

                                                 
19 Szakreferensi Osztály: Nagy Anita (korábban a Zenei Gyűjtemény munkatársa), Szakirodalmi Információs 
Osztály: Aranyi Zoltán (korábban ugyanitt csoportvezető) 
20 Csengődi Erika 
21 az Egyetemi Gyűjtemény munkatársait vontuk be 
22 Az orvostudományi területen Gősi Anikó, a zenetudományin Kiszely Zoltán látja el a továbbiakban a 
feladatokat 
23 Gríz-Verbói Barbara, Puskás Nikoletta: SGS minőségirányítási alapozó képzés (Budapest, 2016. 03. 24.), SGS 
ISO 9001:2015 belső auditor képzés (Budapest, 2016. 05. 03-04.); Porkoláb Rita, Nagy Anita: SGS ISO 9001:2015 
belső auditor képzés (Szeged, 2016.nov.29-dec.1.) 
24 Ezeket teljeskörűen az Agenda feladatkezelő rendszerrel követjük (2016: 2252 feladat, 1831 az év során 

indított és lezárt task) 



Az SZTE Klebelsberg Könyvtár beszámolója a 2016. évről 

 

7 
 

kevésbé ismert munkaterület. A képzések egy része egyfajta továbbképzés (pl. új online forrásaink 
használata), de mindenképpen lehetőséget adnak a munkatársaknak a tájékozódásra és ismereteik 
szélesítésére is.25  

Olvasói elégedettségmérést a korábbiaktól eltérő módon, tavasszal végeztünk. A mérés fél évvel 
való eltolása kicsit növelte a kitöltési kedvet: a válaszolók száma 2034 volt.26 Ezúttal természetesen a 
hosszabb nyitvatartással kapcsolatos véleményekre is kíváncsiak voltunk: a megkérdezettek többsége 
elégedett volt a változással. Az eredmények kiértékelése a szokott módon megtörtént. 

2016. késő őszén dolgozói elégedettségmérésre is sor került. A kérdőívet 90 kolléga töltötte ki. 
A válaszokat összesítettük, a részletes értékelés kidolgozása folyamatban van. Első megközelítésben – 
és a két évvel korábbi eredményekkel összevetve is – jól tettenérhető az az általános bizalomvesztés, 
ami napjainkra minden területen jellemző. Ennek általunk is befolyásolható eredőit, valamint az 
elsődleges beavatkozási pontokat igyekszünk meghatározni.   

c. Költségvetés, bevételek 

A Szenátus által jóváhagyott költségvetésünk továbbra is a korábbi évekkel megegyező összeg 
volt27, bevételeink is a korábbiakhoz hasonlóan alakultak. A személyi kiadásaink az előző évekhez 
képest a csökkent létszám ellenére is növekedtek a kötelező minimálbér-emelések, illetve a 
hosszabbított nyitvatartás miatt. Ezeket a többletköltségeket az egyetem központi forrásból 
támogatta.28 

d. Informatikai háttér 

Minden tevékenységünk és szolgáltatásunk alapja a biztonságosan működő informatikai 
rendszer és az azt működtető informatikai csapat. Működésünket integrált könyvtári rendszer 
támogatja. Ennek üzemeltetéséhez, egyéb szolgáltatásokhoz való kapcsolatainak kialakításához a 
könyvtár működésének ismeretére, abban való tájékozottságra van szükség. Mindez, valamint 
adatállományunk mennyisége és annak – az érzékeny adatokat is tekintettel – megfelelő kezelése 
megköveteli a saját könyvtári rendszer üzemeltetését. Az ezzel kapcsolatos humánerőforrás biztosítása 
azonban nem egyszerű (2.1. pont). Szintén nem könnyen oldható meg a hardver megfelelő ütemben 
való korszerűsítése, különös tekintettel a hatályos rendelkezésekre, illetve az elmúlt években 
lecsökkent költségvetési forrásainkra. Ezért is jelentett nagy fellélegzést, hogy 2016. tavaszán végre 
megkaptuk a jóváhagyást a 2015-ben elnyert FSA-támogatásból megvásárolandó új szervereink 
beszerzésére (értelemszerűen egy újabb közbeszerzési kör után). A szerverek üzembe helyezése 
elkezdődött, a szolgáltatások folyamatosan kerülnek át új környezetbe. 

Bár WiFi lefedettségünk az előző évben – az antennák számát és a központi kontroller 
képességeit bővítve – jelentősen javult, a mobil eszközök számának gyors növekedésével időről időre 
tapasztalnunk kellett működésbeli nehézségeket a számunkra rendelkezésre álló és kiosztható IP-
címek számának korlátossága miatt. A megoldást első lépésben újabb IP-tartomány beállításával, 
hosszabb távon új szabványra (IPv6) való átállással tudjuk orvosolni. Utóbbinak általunk egyelőre át 
nem léphető akadályát jelenti az, hogy a legtöbbek által használt mobil eszközök operációs rendszere 
jelenleg még nem alkalmas az e szabványnak megfelelő működésre. 

e. Állományszervezés 

i. Állománygyarapítás 

A 2016. évben könyvtárunk összesen 406.275.000 Ft-ból vásárolt illetve fizetett elő új 
dokumentumokat. A fenti összeg egy részét – az EISZ-ben megrendelt folyóiratok és adatbázisok 

                                                 
25 2016-ban összesen csaknem 60 alkalommal; éves képzési tervünk a minőségirányítási dokumentáció része 
26 2014: 1240, 2013: 1680 
27 401565000 Ft 
28 VI. sz. melléklet 
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önrészének meghatározott részét – az SZTE, a többi felsőoktatási intézményhez hasonlóan, erre 
fordítható céltámogatásként az EMMI-től megkapta.  

 
 

A diagramon is jól látható, hogy a dokumentumbeszerzésekre rendelkezésre álló pénzeszközök 
többféle forrásból tevődnek össze. Ezeknek a kezelése és adminisztrációja a beszerzési igények 
megjelenésének pillanatától az egyes megrendelések kezelésén és a pénzügyi adminisztráción át sok 
egyeztetést kíván és bonyolult adminisztrációt, sok esetben nehézségeket jelent. Ezért célszerűnek 
látszik az ilyen típusú beszerzések eljárásrendjének egységesítése, amelyben a kötelezettségvállalással, 
állománybavétellel, felelősségvállalással és számlakezeléssel kapcsolatos szabályok minden résztvevő 
számára áttekinthető módon követhetők. Erre az érintettekkel közös javaslatot fogunk kidolgozni. 
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A beszerzések aránya az egyes dokumentumtípusok tekintetében a korábbi tendencia szerint 
változott: a nyomtatott könyvek beszerzésének aránya a teljes gyarapítást tekintve 8-ról 5 %-ra 
csökkent, ahogyan a nyomtatott folyóiratoké is: a belföldieké 3-ról 2%-ra, a külföldieké 45-ről 36%-ra. 
Az elektronikus dokumentumok az előző éves 44-ről 57%-ra nőtt.  

Az EISZ-es és kari előfizetések, valamint az egységektől beérkezett könyvrendelések elsősorban 
a kutatáshoz szükséges szakirodalom frissítését célozzák. A könyvtár a korábbi gyakorlatnak 
megfelelően változatlanul nem kap megrendelést és forrást a karoktól az oktatáshoz szükséges 
tananyag beszerzésére, sajnálatos módon még csak előzetes tájékoztatást sem a várható 
szükségletekről. Így az ilyen típusú gyarapítást sem tervezni, sem finanszírozni sem tudjuk a jelenlegi 
hallgatói létszámnak megfelelő mennyiségben. Ezzel kapcsolatban az ősz folyamán több konzultációt 
is indítványoztunk az oktatásért felelős egyetemi döntéshozókkal. 

A könyvtári állomány gyarapodásának további forrásai az országos kötelespéldány-rendszer, a 
könyvtártámogatási programok, az ajándékok/hagyatékok, és a (nemzetközi) csere. 

A kötelespéldány-rendszerből 2016-ban 10.052 könyv érkezett be és került állományba.29 
Belföldi folyóirat-rendelésünk a rendszeresen beérkező kötelespéldányoknak köszönhetően az elmúlt 
években erőteljesen csökkenthető volt.  

A Klebelsberg Könyvtár számára rendszeresen felajánlott hagyatékok, adományok befogadása 
és feldolgozása az elmúlt években kidolgozott eljárásrendnek megfelelően, több munkaterület 
együttműködésével történik. Az ilyen típusú gyarapítás a könyvtár meglévő állományával való 
összehasonlítás alapján, az egyetemen művelt tudományterületekre való figyelemmel, valamint 
egyetemtörténeti szempontok alapján történik. Az elmúlt év ilyen típusú gyarapodása összesen 4166 
kötet volt.30 

A Nemzeti Kulturális Alap Könyvkiadás Kollégium könyvtártámogatási programja, valamint a 
Mikes-program keretében beszerezhető dokumentumok között nem könnyen találunk érdemben 
könyvtárunk gyűjtőkörének megfelelő anyagot. A lehetőséggel ennek ellenére igyekszünk élni.31 

2016-ban is elvégeztük az SZTE különféle egységeiben kiadott, ISBN/ISSN-számot regisztrált, de 
kötelespéldányként az OSZK-ba még be nem küldött könyvek felkutatását és beszolgáltatását: a közel 
500 reklamált cím nagy részét sikerült elérni és továbbítani.32 Javaslatot dolgoztunk ki egy egységes 
eljárásra, amely az ISBN/ISSN-számok igénylésétől a szükséges számú és formátumú kötelespéldány 
beszolgáltatásáig lefedné a folyamatokat, egyszersmind biztosítaná a szükséges információkat a 
megjelenő dokumentumokról, ami a Klebelsberg Könyvtár gyarapítási politikáját is támogatná. 

ii. Feldolgozás 

A dokumentumok feldolgozása évről-évre többféle, nagy szakmai tudást és az egyes 
munkaterületek jó együttműködését megkövetelő feladatot jelent. Az újonnan beszerzett 
dokumentumok leírása mindennek csak egy részét jelenti.33 Folyamatosan zajlik az elektronikus 
dokumentumok metaadatainak karbantartása: csak 2016-ban meghaladta a kétszázezret az újonnan 
betöltött, illetve frissített rekordok száma. Megtervezett ütemben haladt a retrospektív feldolgozás, 
elsősorban frissen bekerült tanszéki állományok34, valamint a folyóiratállomány megkezdett rendezése 

                                                 
29 ~31 MFt értékben 
30 hagyaték: 1995 (Kalmár László, Fenyvesi István), ajándék: 1950, csere: 220 kötet, ~21 MFt értékben 
31 2016-ban félszáz kötettel és 19 folyóratcímmel gyarapítottuk az állomány e forrásból 
32 474 reklamált cím: 191 PDF feltöltés, kb 40 html feltöltés, 15 digitalizáltatás és feltöltés, 28 cím postázva: 19 
teljesíthetetlen cím 2004-2014 közötti kiadásokból, 2016-ban kikért ISBN számok közül 16-ot nem tudtunk 
tavaly teljesíteni 
33 28.067 ilyen leírás készült 
34 Finnugor Tanszék, Népraj Tanszék, hagyatékok, segítség a JGYPK gyakorlóiskola könyvtárában 
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tekintetében.35 A Feldolgozó Osztály munkatársai dolgoznak több, repozitóriumokba, valamint a 
Videotóriumba feltöltött állomány metaadatain is.36 

iii. Állományrendezés, raktározás, állagmegóvás, selejtezés/apasztás 

Az ütemezett retrospektív feldolgozás az állományellenőrzés egyik lényeges eszköze, ami 
elengedhetetlen a sok helyről beköltöztetett nyomtatott dokumentumgyűjtemény egységesítéséhez, 
raktáraink áttekinthető rendben tartásához, a kapacitások optimális kihasználásához. Mindez jól 
szabályozott, napi és tervezett tevékenység könyvtárunkban. Az elmúlt évben több kisebb témakör37 
mellett a teljes negyedik emeleti olvasói tér (természettudományok és matematika) revíziója történt 
meg. A 2015-ben használhatatlanná vált külső raktárunkból sikerült kivonni az ott tárolt anyagot, 
ennek a helyiségnek a teljes kiürítése megtörtént. Ez azt is jelenti, hogy korábbi külső raktáraink közül 
már csak egyre van szükségünk. A raktárrendezés fő területe jelenleg a 4. emeleti tömörraktár: itt 
nagyobbrészt folyóiratok vannak, könyvek csak kisebb mennyiségben. A rendezés része az is, hogy az 
állagukban romlott, ilyen formában szolgáltatásból kivonni javasolt újságokat, napilapokat, 
folyóiratokat digitalizáljuk, illetve ezeket digitalizálásra átadjuk a Hungaricana szolgáltatás számára. Az 
állagmegóvást, a digitalizálás során felvágott példányok újrakötését, a nyomtatott folyóiratok éves 
kötését változatlanul saját kötészeti műhelyünk végzi.38  

Az állomány egységesítésének, rendezésének szintén fontos eszköze a selejtezés. Ennek 
szabályai és eljárásrendje a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján és gyűjtőköri 
szabályzatunknak megfelelően került kialakításra. 2016-ban összesen 34.685 példány került ki ilyen 
módon az állományból.39 

f. Könyvtárhasználat, személyes használat, felhasználóképzés, kommunikáció 

2016. legfontosabb statisztikai adatai: 

beiratkozott olvasók 32.880 fő 

belépések 655. 193 db 

kölcsönzött/hosszabbított dokumentum 229.854 db 

raktári kérések  35.789 db 

teljesített : 34.714 db  

elutasított : 1075 db  

raktári állomány helyben használata 7210 db 

könyvtárközi kölcsönzés beérkezett kérés: 2176 db 

szolgáltatott dokumentum: 1985 
db 

elküldött kérés: 451 db 

kapott dokumentum: 371 db 

tájékoztató kér(d)ések 17.725 db 

                                                 
35 586 folyóiratcím készült el 
36 szakdolgozat feltöltés; Egyetemi Kiadványok, Délmagyarország, Tiszatáj: analitikus feltárás  
37 francia irodalom, Kelet-Közép Európa, Osztrák Gyűjtemény, magyar irodalom és nyelvészet 
38 kötés: 2096 db., szerelés, javítás: 36146 db., digitalizálási elő-, és utómunkák: 928 db., külső megbízás: 312 

db. 
39 17.732 könyv, 17.883 folyóirat (állagromlás miatt 1532) – a fölöspéldány-jegyzék alapján ebből 5.182 példány 
kerül átadásra más könyvtárak részére 

https://hungaricana.hu/hu/
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olvasótermi kér(d)ések 65.032 db 

bemutatók, túrák 69 csoport, 1.398 fő 

kutatószobák kihasználtsága 9 kutató 

 

g. Szerzők támogatása, felhasználóképzés, oktatás, olvasáskultúra 

A kiemelt feladatok között már szó volt a kutatók, szerzők támogatásával kapcsolatos 
szolgáltatásokról. Az elektronikus tartalmak használatának népszerűsítése, a hozzájuk kapcsolódó 
információk megosztása, a források és keresési technikák ismertetése, a könyvtár ilyen típusú 
szolgáltatásainak megismertetése, az információk gyors és hatékony eljuttatása elsősorban a 
szakreferensek feladata. 40 

Alapvető fontosságú azonban az is, hogy a beiratkozott olvasók minél jobban megismerjék a 
könyvtár működését, szolgáltatásait, és azokat könnyen tudják használni. Ez a fajta használóképzés a 
Szakirodalmi Információs Osztály tevékenységi körébe tartozik, amely kiterjed a helyi tájékoztatásra41, 
a könyvtárral kapcsolatos hírek kommunikációjára42, az intézményt bemutató túrák 
megszervezésére.43 A munkatársak oktatókként részt vesznek a könyvtárosképzésben, illetve a minden 
bölcsészhallgató számára kötelezően előírt könyvtárismereti kurzus megtartásában44, valamint 
koordinálják a különféle gyakorlatszerző programokat is: a Könyvtár- és Humán Információtudományi 
Tanszékkel kötött megállapodás alapján fogadjuk a hallgatókat az előírt könyvtári gyakorlat 
alkalmával,45 részt vettünk az SZTE alternatív gyakornoki programjában, több középiskolának partnere 
vagyunk iskolai közösségi szolgálat helyszíneként. Alapvetően jó tapasztalatokat szereztünk ezen a 
területen: jól meghatározott feladatok elvégzését várhatjuk a hozzánk érkezettektől, akik a munka 
során – ez a könyvtár szakosok esetében értelemszerűen elmélyültebb – belelátnak a könyvtári 
tevékenységekbe.  

Az elmúlt időszakban egyre népszerűbbek az olvasáskultúra fejlesztését célzó korábbi 
kezdeményezéseink: az olvasókör46 és a Szieszta polc. Az elmúlt évben mi is többször meghirdettük a 
„Vakrandi egy könyvvel” akciót47, valamint Könyvajánló címmel honlapunkon új szolgáltatást 
indítottunk. Az 1956-os forradalom hatvanadik évfordulóját „12 óra 56-ért” címmel maratoni 
Wikipédia-szerkesztő nappal ünnepeltük, amelyen vendég, előadó és segítőtárs volt – több szegedi 
wikipédistával együtt – Mészöly  Tamás, a Wikimédia Magyarország Egyesület alapító tagja is. A nap 
során ’56-hoz is köthető témájú szócikkek születtek illetve egészültek ki. 

 

h. Különgyűjtemények 

Az egyes gyűjtemények néhány évvel ezelőtti osztállyá szervezésekor a cél az egységes 
koncepció alapján való működtetés, fejlesztés, a speciális tartalmak láthatóságának és ismertségének 
javítása volt. Az első évek tapasztalatai alapján elmondható, hogy ebben a szerkezetben valóban sokkal 
jobban tervezhetőek és kiegyensúlyozottabbak a bemutatók, kiállítások,48 eredményesebb úgy a külső 
kommunikáció, mint a belső munkamegosztás. Az egyes gyűjtemények kezelése, gyarapítása, az 
azokhoz kapcsolódó adatfeldolgozás, a kutatók kiszolgálása, a szakmai kapcsolatok fenntartása, és a 

                                                 
40 ld. a 13.b. mellékletet 
41 2016-ban a tájékoztató pultnál és az olvasói terekben összesen 82.757 alkalommal 
42 honlap kezelése (194 új hír, 180 módosítás) 
43 68 csoport, 1398 résztvevő 
44 ld. a 13c. sz. mellékletet 
45 440 óra gyakornoki munkát szerveztünk meg 
46 9 találkozó, ~ 100 tag 
47 három alkalommal, 225 könyvvel – mind elfogyott 
48 ld. a 12. sz. mellékletet 

https://www.facebook.com/groups/betuevok/?fref=ts
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://konyvajanlo.ek.szte.hu/
http://ww2.bibl.u-szeged.hu/index.php/component/content/article/19-magyar-nyelvu-tartalom/magunkrol/rolunk/1660-12-ora-56-ert-12-oras-wikipedia-szerkesztomaraton-1956-rol-es-1956-os-emlekgyujtes
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gyűjtemények tartalmának megfelelő bemutatása igen sokrétű, gyűjteményenként egymástól eltérő, 
a könyvtár többi munkaterületeihez is kapcsolódó tevékenység. A gyarapítás (a bekerülő tanszéki 
állományok, adományok, hagyatékok gyűjteményi szempontból való átnézése), a szakmailag 
megfelelő feldolgozás,49 a retrospektív feltárásban való részvétel50, az egyes gyűjteményekhez 
kapcsolódó adatbázisok gondozása51, a szakreferensi tevékenységek, a digitalizálás prioritásainak 
meghatározása52 egyaránt szoros és koncepciózus együttműködést követel meg. 

- 
Szeged, 2016. február 28. 

 

Dr. Keveházi Katalin főigazgató 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
49 A Keleti Gyűjtemény 2016-ban Voigt Vilmos, Róna-Tas András, Ivanics Mária adományaival, a Finnugor, 
Altajisztikai, Középkori Egyetemes Történeti, és a Középkori és Koraújkori Történeti Tanszékekről, a Turkish 
International Cooperation and Development Agency-től bekerült dokumentumokkal bővült 
50 A Régi Könyvek Tára kezeli a retrospektív feltárás során, valamint a tanszéki állokmányok bekerülésekor 
előkerülő muzeális dokumentumokat, a kéziratos hagyatékokat (H. Tóth Imre kéziratai, Kalmár-hagyaték)  
51 Egyetemi Gyűjtemény: az egyetemmel kapcsolatban megjelenő cikkek adatbázisa, (A következő évre maradt 
a Szent-Györgyi adatbázis és az Egyetemtörténeti képadatbázis működtetési nehézségeinek megoldása.) 
Társadalomelméleti Gyűjtemény: A magyar nyelvű filozófiai irodalom adatbázisa (gyarapodás: 200 tétel+teljes 
Lukács György bibliográfia, összesen 44 100 bibliográfiai adat), Magyar Filozófiai Archívum (MTA BTK Filozófia 
Intézettel közös projekt); Hadtörténeti Gyűjtemény: http://www.bibl.u-szeged.hu/bibl/mil/ (244 új tétel, Első 
világháború centenáriumi virtuális kiállítás: 1916 publikálva, 1917 jelentős mértékben elkészült) 
52 Elkezdődött a Keleti Gyűjtemény különlenyomatainak (~22 fm) a digitalizálása 

http://www.bibl.u-szeged.hu/bibl/mil/
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I. Műszakpótlékos és eltérő beosztású órák száma 2016 

II. Adatbázis előfizetések 2016-ban az SZTE-n 
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IV. Letöltések számának alakulása 2013-2016. 

V. Repozitóriumok és digitalizálási tevékenység, 2016 
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VII. Egyes dokumentumtípusok beszerzésére fordított összeg 

VIII. Feldolgozási adatok 2016-ban 

IX. Selejtezés, fölöspéldány-jegyzék alapján igényelt kötetek 

X. A különgyűjtemények működésének számszerű adatai 

XI. Programjaink, rendezvényeink 2016-ban:  

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

A. Felhasználóképzés, oktatás 
B. Szakirányú képzés, továbbképzés, ösztöndíj 
C. Konferenciák, előadások, publikációk   
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I. Műszakpótlékos és eltérő beosztású órák száma 2016 

 

műszakpótlékos órák száma  
hétköznap / szombat 30% 

7 018,5 

eltérő beosztású órák száma a túlmunkában végzett 
munka idejére munkanapon (150% bérpótlék) 

1075,5 

eltérő beosztású órák száma a túlmunkában végzett 
munka idejére pihenőnapon (200% bérpótlék) 

21 

Összesen egyműszakos túlórák (2015.12.19-2016.01.09.) 656,5 
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II. Adatbázis előfizetések 2016-ban az SZTE-n 

Az SZTE által igényelt adatbázisok 
devizás árak 

2016 
forint árak 

(2016) 
Előfizető 

ACM Digital Library (10%-os állami 
támogatás) 

7 818,00  $                 2 189 040 kutatóegyetemi/EISZ 

Akadémiai Kiadó Folyóiratai (90%-os 
állami támogatás) 

0   Ft 28 000 kutatóegyetemi/EISZ 

Akadémiai Kiadó Szótárai (100%-os 
állami támogatás) 

0   Ft 0 kutatóegyetemi/EISZ 

ADT+ (100%-os állami támogatás) 0   Ft  0 kutatóegyetemi/EISZ 

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

33 000,00 $               9 240 000 kutatóegyetemi/EISZ 

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

3 183,00 $                891 240 kutatóegyetemi/EISZ 

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

1 24,00 €  464 820 kutatóegyetemi/EISZ 

Grove Music Online (10%-os állami 
támogatás) 

1 851,00 €  564 555 kutatóegyetemi/EISZ 

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

12 724,00 $               3 562 720 kutatóegyetemi/EISZ 

MathSciNet (10%-os állami támogatás) 10 982,00  $               3 074 960 kutatóegyetemi/EISZ 

MLA/LRC (10%-os állami támogatás) 6 370,00  $                 1 783 600 kutatóegyetemi/EISZ 

Science Direct  (50%-os állami 
támogatás) 

300 000,00 €  91 800 000 kutatóegyetemi/EISZ 

Science Magazine (25%-os állami 
támogatás) 

6 054,00  $                1 695 120 kutatóegyetemi/EISZ 

SciFinder (10%-os állami támogatás) 46 347,00  $               12 977 160 kutatóegyetemi/EISZ 

Scopus (50%-os állami támogatás) 20 958,00 €  6 413 148 kutatóegyetemi/EISZ 

SpringerLink (50%-os állami 
támogatás) 

30 534,00 €  9 343 404 kutatóegyetemi/EISZ 

Web of Science (0%-os állami 
támogatás) 

13 610,00 $               3 810 800 kutatóegyetemi/EISZ 

Jstore  (25%-os állami támogatás) 20 127,00  $               5 635 560 kutatóegyetemi/EISZ 

Nature bővített folyóirat csomag 63 000,00 €  19 278 000 
kutatóegyetemi/EISZ 
(becsült) 

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

4 338,00 GBP  1 800 270 kutatóegyetemi/EISZ 

EISZ-önrész   174 552 397   

Wiley Blackwell e-journal collection 26 000,00 €  7 956 000 kutatóegyetemi 

RefWorks hivatkozáskezelő éves 
előfizetés 

0   Ft 0 kutatóegyetemi 

Ulrichsweb 3 092,00  $                 865 760 kutatóegyetemi 

UpToDate 31 000,00 $              8 680 000 kutatóegyetemi (becsült) 

Ebsco Ebook Academic Coll. 12 894,00  $               3 610 320 kutatóegyetemi 
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Britannica online 3 171,00 GBP  1 315 965 kutatóegyetemi 

Ebsco Discovery Service 10 500,00  $               2 940 000 kutatóegyetemi (becsült) 

Ebsco Discovery Service Publication 
Finder 

3 362,00  $                 941 360 kutatóegyetemi 

egyéb előfizetés   26 309 405   

összes előfizetés   200 861 802   

 

III. Az előfizetett adatbázisokban való keresések számának alakulása 2013-2016. 

 

Adatbázis 2013 2014 2015 2016 

AtoZ 8 400 8 400 0 0 

Britannica Online 12 700 32 000 33 087 34 009 

Scifinder 0 0 39 000 14 828 

Publication Finder 0 0 8 300 14 828 

EDS 1 136 189 3 788 167 8 392 530 20 207 747 

Összesen: 1 148 889 3 820 167 8 472 917 20 271 412 

 
 

IV. Letöltések számának alakulása 2013-2016 

 

Adatbázis 2013 2014 2015 2016 

Science Direct 458 000 210 000 178 000 211 092 

ACM 613 1 024 1 035 806 

ADT 0 5 368 0 39 500 

Akadémiai Folyóirat-gyűjtemény 2 468 3 822 5 008 3 349 

Akadémiai szótárak 3 822 3 010 3 785 52 079 

CAB abstracts 2 059 1 567 0 0 

Cambridge 0 1 600 2 100 37 504 

ClinicalKey folyóiratok 1 273 3 009 1 598 3 401 

ClinicalKey könyvek 0 84 285 3 221 5 218 

EDS abstrac megtekintés/belinkelt fulltext letöltés 0 25 000 110 000 72 000 

Ebsco adatbázisok full text 25 000 2 095 26 284 12 392 

Ebsco Ebooks 0 10 812 7 725 8 237 

FSTA 2 026 262 9 987 376 

Grove 262 6 243 350 118 

HeinOnline 0 3 861 1 687 1 687 

Journal Citation reports 0 56 000 3 005 3 005 

JSTOR 6 144 112 17 025 11 000 

Lippincott Williams & Wilkins 3 671 1 179 5 421 4 662 

MathSciNet 33 422 15 780 56 000 60 448 

Merck Index 112 5 013 120 105 

MLA-LRC 447 37 000 1 203 530 
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Nature 7 933 13 032 15 780 21 370 

Science Magazine 6 721 42 500 4 989 5 576 

Scopus 0 52 504 34 550 45 925 

SpringerLink 37 000 0 36 300 32 561 

Taylor&Francis 0 0 0 7 731 

UptoDate 13 000 0 14 800 13 584 

Web Of Science 21 975 0 83 000 73 208 

Wiley Online Library 51 000 0 40 500 44 276 

Kurrens  Online folyóiratok 0 0 110 000 130 000 

Összesen: 676 948 585 078 663 473 901 740 

 

V. Repozitóriumok és digitalizálási tevékenység, 2016 

 

Szakdolgozatok  

Kurrens szakdolgozatok feltöltése (MODULO), db. 2200 

GTK-s szakdolgozatok (retrospektív), db.  390 

Doktori  

kurrens állomány adminisztrációja 148 

BTK doktori disszertációk (retrospektív ), db. 650 

Egyetemi Kiadványok  

Acta projekt, digitalizálás, oldal 50.000 

Acta migráció, rekord+szöveges fájl 41.099 

Délmagyarchív  

DélmagyArchív: digitalizálás 2002-2010 (oldal) 54.000 

DélmagyArchív szolgáltatás előkészítés (évfolyam) 1910-2010 

Tiszatáj irodalmi folyóirat  

Tiszatáj digitalizálása, évfolyam 1947-2016 

Tiszatáj betöltése 20.737 cikk, 815 lapszám 

Shvoy Kálmán-gyűjtemény  

az örököstöl utólag megkapott 17. és 18. albumok fotóinak 
digitalizálása, db. 2000 

digitalizálás összesen, oldal 250.000 

EPA bejelentések, frissítések, rekord 327 

VI. A Klebelsberg Könyvtár költségvetése, 2016 

 

 Költségvetés 
(ezer Ft) 

 

Bevételek     

Működési bevételek 401 565    

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 44 916        

Támogatások, kiegészítések, átvett 
pénzeszközök 

7 386  
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      ebből pályázati támogatás  7 386    

Bevételek összesen: 453 867      

Kiadások    

Személyi juttatások 334 744  

Munkaadókat terhelő járulékok 92 477  

Dologi kiadások 41 658  

      dokumentumvásárlás  18 645       

      ODR  7 243     

      NKA - régi könyvek könyv                      799 

      utazás, kiküldetés  2 264    

      Erzsébet-utalvány  3 422 

      Egyéb kiadások  9 285 

Kiadások összesen 474 156  

 

VII. 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 

 

VIII. Feldolgozási adatok 2016-ban 

 

új dokumentumok 

EK-s, minden 
dokumentumtípus 
+címkenyomtatás 

27 412  

letét 521  

folyóiratok 134 28 067 

e-könyvek, folyóiratok* 206 700  

új dokumentumok 
összesen: 

234 767 234 767 

analitikus 
feldolgozás, 
szakdolgozat 
feltöltés 

„acta”**, Délmagyar 
cikkfeldolgozás 

19 520  

szakdolgozat feltöltés 4 140  

Videotórium feltöltés, 
metaadatolás 

24  

összesen: 23 684 23 684 
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retrospektív 

tanszéki 
állományok*** 

8 786  

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

6 464  

selejtre javasolt 
állomány 

21  

kötészet 50  

összesen: 8 985 8 985 

retrospektív, 
folyóirat   

régi EK-s állományból, 
és tanszéki 
állományból 
feldolgozott 
folyóiratok** 
 (~ 582 cím) 

15 572 15 572 

gyorsfeldolgozás gyorsfeldolgozás 541 541 

feldolgozott dokumentumok összesen: 283 549 

 
* az elektronikus folyóiratok feldolgozásában részt vesznek a SZIO megbízott munkatársai, ill. a 
betöltéseket, előkészített listák alapján az AFO mb. munkatársa végzi 
**Délmagyarország, Polgári Jog, Tiszatáj stb. 
***numerus kurrens anyag, finnugor tanszék, Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskola anyaga, Fenyvesi 
hagyaték, Voigt Vilmos ajándéka stb. 
 

IX. Selejtezés, selejtezésből igényelt fölöspéldányok 

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% 

2012 13129 6750 19879 66% 

2013 12877 4036 16913 76% 

2014 17264 4085 23434 74% 

2015 16960 2247 19207 88% 

2016 31731 2954 34685 91% 

 
 

kérések igénylők száma kért művek szakreferens által visszakért db 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 
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2013 127 2881 600 3481 

2014 38 1329 611 1940 

2015 79 3129 526 3635 

2016 79 5160 1900 7060 

X. A különgyűjtemények működésének adatai 

 

  
Keleti 
Gyűjtemény 

Régi 
Könyvek 
Tára 

Zenei 
Gyűjtemény 

 Társadalom-
elméleti 
Gyűjtemény 

Egyetemi 
Gyűjtemény 

látogatószám 1200 1500 2262 416 114 

csoportok 32 (6-700 fő) 24 19  3 

helyben használt 
dokumentumok száma 

800 

188 
könyv, 28 

doboz 
kézirat, 
32 évf. 
iskolai 

értesítő 

282+4 
Médiatéka 

441 188 

kölcsönzött 
dokumentumok  

  

1678 (1239 
kotta, 439 
könyv) 148 
(önkiszolg) 

  

tájékoztatás 300 200 321 95 93 

feldolgozás     
1202 tétel 

(cikkadatbázis) 

gyűjteménybemutatók 
száma 

32 csoport/6-
700 fő 

24 24  11 

dokumentum/szakirodalom 
keresés 

  482+39 198+46 100 

könyvtár szakos hallgató 
szakmai gyakorlaton való 
fogadása 

5  5 5  

szakdolgozati / kutatói 
konzultáció 

42   6 22 

külföldi vendégek fogadása 

török, orosz és 
kazak 

vendégkutatók: 
10 
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XI. Programjaink, rendezvényeink 2016-ban:  

25 éves a JatePress. kiállítás, Megnyitó: február 3. (TEGY, EGY) 

Bemutatkozik az Egyetemi Gyűjtemény. Válogatás egyetemtörténetünk kincseiből (március)  

Portugál Nyelv Napja: Kiállítás a Hispanisztika Tanszékkel közösen. (március 17.)  

Bűnbak vagy ellenség címen Pihurik Judit kötetbemutatója. A kötetet bemutatta Gyarmati György és 
Révész Béla (március 17. TEGY) 

Elsodort intézetek. A kolozsvári/szegedi Régészeti Intézet első évtizedei (1899-1950) 2016. április 13.  
SZTE Klebelsberg Könyvtár Egyetemi Gyűjtemény - SZTE BTK Régészeti Tanszék - SZTE Levéltára) 

Simon Attila: Magyar idők a Felvidéken 1938-1945 című kötetéről beszélgetés a szerzővel, a komáromi 
Selye János Egyetem Történelem Tanszékének vezetőjével, a Fórum Kisebbségkutató Intézet 
igazgatójával. Vendég Bencsik Péter az SZTE BTK Jelenkortörténeti Tanszék egyetemi adjunktusa. 
2016. április 11. (TEGY) 

Kitelepítettek, menekültek, elhurcoltak – 1946. (TEGY, május 10.) 

'Nagy Imre élete és halála." A Nagy Imre Társaság és a Klebelsberg Könyvtár közös kiállítása Nagy Imre 
születésének 120., újratemetésének 27. évfordulója alkalmából. (2016. június. 7. (TEGY) 

Szajbély Mihály: A homokvárépítés öröme. Irodalomtörténeti tanulmányok című könyvének 
bemutatója. A szerzővel Mikola Gyöngyi beszélgetett. Kiadó: JATEPress, Június 9.  

Lábjegyzetek Platónhoz: Az agresszió című tanulmánykötet bemutatója. Laczkó Sándor (szerkesztő), 
Gyenge Zoltán és Tóth I. János beszélgetése. Kiadó: Magyar Filozófiai Társaság – Pro Philosophia 
Szegediensi Alapítvány, Június 13.  

Az Érték és értelem. Önéletírás korrajzzal címmel megjelenő Kristó Gyula-emlékiratokról Almási Tibor, 
Petrovics István, Makk Ferenc és Tóth Sándor beszélget. Kiadó: JATEPress, Június 13.  

A Belvedere Meridionale 2016 tavaszi és nyári (szociológiai) lapszámának bemutatója. Lapszámokat 
bemutatja: Prof. Dr. Rácz Lajos intézetvezető (SZTE JGYPK), Prof. Dr. Pászka Imre szerkesztő, dr. 
Kiss Gábor Ferenc főszerkesztő.  Kiadó: Belvedere Meridionale, Június 14.  

12 óra 1956-ért. Wikipédia szerkesztőmaraton 1956-ról. A PR-osokkal közös szervezésben október 20-
án.  

Könyvtári Éjszaka (10. Az Óperencián innen és túl, 2016. április 6.) 

Lábjegyzetek Platónhoz: Az emlékezet címen május 12-13-án konferencia az MFT, az SZTE BTK Filozófia 
Tanszék és a Klebelsberg Könyvtár Társadalomelméleti Gyűjtemény rendezvényére. Szervező: 
Laczkó Sándor. Az emlékezet digitális katedrálisa címen előadást tartott Kokas Károly. 

’A vidék forradalma – Szeged 1956’ Kiállítás az 1956-os forradalom 60. évfordulója tiszteletére. (TEGY) 
A kiállítás bemutatja a forradalom fontosabb szegedi eseményeit, szereplőit és dokumentumait, 
kiemelve a MEFESZ újjáalakulását.  

A Zene Világnapja (okt. 1.) alkalmából zenei performansz. (Zenei Gyűjtemény)  

Írók-Filozófusok felolvasóest. (Esterházy Péter emlékére.) Az est védnökei: Ilia Mihály és Vajda Mihály. 
Az este szervezője: SZTE Klebelsberg Könyvtár, Magyar Filozófiai Társaság, SZTE BTK Filozófia 
Tanszék. 2016. október 6.Felolvastak: Kukorelly Endre, Gábor György, Németh Gábor, Szilasi 
László, Gyenge Zoltán, Bencsik Orsolya, Szijj Ferenc, Laczkó Sándor. Ceremóniamester: Balog 
József 

Kincsesláda - Régiségek, ritkaságok, különlegességek. Rendhagyó tárlatvezetés a Klebelsberg Könyvtár 
különgyűjteményeiben. Időpont: október 12.   
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Angel Sanz-Briz – Egy angyal Budapesten. Megemlékező kiállítás a Spanyol Nagykövetség és a 
Hispanisztika Tanszék közreműködésével. (okt. 26.) 

Katalán kulturális nap kiállításának a megnyitója, a Hispanisztika Tanszék és a Klebelsberg Könyvtár 
Hispanisztika Gyűjteménye rendezésében. (november 10.) 

Kulka Frigyes professzor születésének 90. évfordulója alkalmából kiállítás Rendezi: Petri Gábor Baráti 
Társaság, Egyetemi Gyűjtemény (november 17.)  

Király Edit előadása Heimito von Doderers-ről. Szervező: Klebelsberg Könyvtár Osztrák Gyűjtemény 
(2016. november 16.) 

Fogadd a koronát. Kiállítás VI. Károly megkoronázásának 100. évfordulója alkalmából. A Klebelsberg 
Könyvtár és az SZTE Néprajzi Tanszék kiállítása (november 23.) 

Krémer Sándor: A kései Richard Rorty filozófiája c. kötetének bemutatója a JATEPressel közösen. 
(November 30.) 

Sajti Enikó: Bánáti hagyaték című kötetének bemutatója. A szerzővel és a Forum Kiadó igazgatójával 
beszélgetett Gyarmati György és Wukman Péter. (december 8.) 

Simándi József mini kiállítás (Zenei Gyűjtemény, tavasz) 

Kocsis Zoltán mini kiállítás (Zenei Gyűjtemény ősz) 

A Keleti Gyűjtemény (folyamatos) 

Mini kiállítás Szent-Györgyi Albert születésnapi TIK-rendezvényén (EGY) 

XII.  Képzés, oktatás, szakirányú képzés, publikációk, szakmai közélet, elismerések 
A. Képzés, oktatás 

A Mongol Birodalom története Dzsingisz kántól a 15. századig (Középkori Egyetemes Történeti Tanszék, 
Balogh László) 

Az eurázsiai steppe középkori története a mongolkor előtt (Középkori Egyetemes Történeti Tanszék, 
Balogh László) 

Bevezetés az Online Szabványkönyvtár használatába (MK Élelmiszermérnöki Intézet; MK 
Vidékfejlesztési Intézet, Kaszás István) 

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

Corvina JavaSER modul oktatása az Eszterházy Károly Egyetem munkatársainak (Puskás Nikoletta) 

Egyetemi szolgáltatások ETSZK oktatóknak (Gősi Anikó) 

Etikai alapfogalmak (Filozófia Tanszék, Laczkó Sándor) 

Hazugság és lelkiismeret (Filozófia Tanszék) Laczkó Sándor) 

Hivatkozást kezelő szolgáltatások (Várnai-Víg Adrienn) 

Informatikai alapok I-II. (Kokas Károly) 

Könyvtár- és informatikai alapismeretek kurzus (SZTE BTK hallgatói) 

Könyvtárhasználati bevezetés (BTK régi magyar irodalom spec. képzés, Varga András) 

Könyvtári információkeresés kurzus (Gősi Anikó) 

Könyvtári szolgáltatások, információkeresés (BTK Történeti Intézet Jelenkortörténeti Tanszék, Balog 
Éva) 
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Könyvtári szolgáltatások, információkeresés (MK Élelmiszermérnöki Intézet, MK Ökonómiai és 
Vidékfejlesztési Intézet, Kaszás István) 

Könyvtári szolgáltatások, információkeresés (TTIK Kémiai Intézet, TTIK Kari tanácsülés, Meskó Eszter, 
Herpainé Farkas Mária, Szeredi-Misurda Katalin) 

Középkori egyetemes történeti előadás 2. (Középkori Egyetemes Történeti Tanszék, Balogh László) 

Középkori egyetemes történeti szeminárium (Középkori Egyetemes Történeti Tanszék, Balogh László) 

Pszichológia: Kutatásmódszertan (adatbázisok használata) (Bellavicsné Árgyelán Mária) 

Spanyol adatbázisok (Kaczúr Ágnes) 

Szakirodalmazás, pályázatírás MSc biológushallgatóknak (Gősi Anikó) 

Szakirodalomkutatás (BMF 791) – fakultációs tantárgy, MK (Kaszás Tímea) 

B. Szakirányú képzés, továbbképzés, ösztöndíj 

Balogh László: MA informatikus-könyvtáros  
Bogdány Edit: Nők a társadalombam, irodalomban és tudományban (BMEIA, Bécs) 

Gríz-Verbói Barbara, Puskás Nikoletta: SGS ISO 9001:2015 minőségirányítási rendszer belső auditor 
képzés (Budapest, SGS)  

Gríz-Verbói Barbara, Puskás Nikoletta: SGS Annex SL szabvány keretrendszer alapozó képzés 
(Budapest, SGS) 

Hangai Katalin: informatikus könyvtáros BA képzés (SZTE) 

Henn Ilona: „EU szakmai műhely” (Európai Bizottság Magyarországi Képviselete, Bp.) 

Kecskeméti Gergely: informatikus könyvtáros BA diploma 
Nagy Anita, Porkoláb Rita: SGS ANNEX SL alapozó képzés, ISO 9001:2015 belső auditor képzés és 

ISO/IEC 27001:2013 információbiztonsági irányítási rendszer szabványismertető képzés 
(Szeged, 2016.11.29-12.01) 

Schenk Ottó: informatikus könyvtáros MA diploma 

Szeredi-Misurda Katalin: Segédkönyvtáros tanfolyam (E-001243/2015, Szeged, Somogy-Könyvtár))  

Varga András: Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal alkotói ösztöndíja (Szeged Napja 
alkalmából) 

C. Konferenciák, előadások, publikációk   

Bogdány Edit: A szegedi Osztrák Könyvtár bemutatása (Workshop az Osztrák Külügyminisztériumban, 
Bécs, 2016. 06. 21. 

Bogdány Edit : Beszámoló a szegedi Osztrák Könyvtár 2015-ös évének eseményeiről (A magyarországi 
Osztrák Könyvtárak munkatársainak találkozója a budapesti ÖKF szervezésében – Budapest, 
2016. 02. 25-26.) 

Bogdány Edit: A szegedi Osztrák Könyvtár bemutatása (Bécs, 2016. június 21.) 

Bogdány Edit: Beszámoló a szegedi Osztrák Könyvtár 2015-ös évének eseményeiről (A magyarországi 
Osztrák Könyvtárak munkatársainak találkozója, Budapest, 2016. február 25-26.) 

Bogdány Edit: Poetische Konstruktionen (2016. május 5. Szeged, MTA székház) 
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Csengődi Erika – Sümeginé Lehotai Edit : JogÁSZOK és könyvÉSZEK kapcsolatban". Szervezetközi és 
egyéni marketing az SZTE Klebelsberg Könyvtárban (Könyvtáros vándorgyűlés – Veszprém, 2016. 
07. 7-8.) 

Hoczopán Szabolcs: ClinicalKey tapasztalatok (EISZ - Semmelweis Egyetem: Clinical Key Bemutató, 
Budapest, 2016. 09. 05.)  

Keveházi Katalin: A nyílt hozzáférés és finanszírozási gyakorlata a Szegedi Tudományegyetemen. 
(Nyitott tudomány a magyar tudományos életben. OpenAIR – EKK) Budapest, 2016. március 2-
3. 

Keveházi Katalin: Minőségbiztosítás az SZTE Klebelsberg Könyvtárban (44. megyei könyvtáros-
találkozó) Sándorfalva, 2016. június 23. 

Keveházi Katalin: „a’ könyveknek … lajstromozása kivántatik” – avagy az állományvédelem a 
katalógussal kezdődik (Pro Bibliotheca Antiqua Baksayana Alapítvány jubileumi emlékülése és 
szakmai konferenciája) Kumszentmiklós, 2016. szeptember 30.  Kunszentmiklós, 2016. 
szeptember 30. 

Keveházi Katalin: A Szegedi Tudományegyetem open access politikája: tudománymenedzsment a 
Klebelsberg Könyvtárban (Oknyomozó tudomány. A Magyar Tudomány Ünnepe 2016.) Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem, 2016. november 7. 

Keveházi Katalin: A felsőoktatási könyvtárak jogi környezete (A jog útvesztőjében. Egyházi Könyvtárak 
Egyesülése, szakmai nap) Budapest, 2016. november 21.  

Kokas Károly: A könyvtárak és a digitális bölcsészet (előadás Networkshop, Debrecen, 2016.03.30.) 
Kokas Károly: Digitális bölcsészet 2016 (előadás irodalom doktori iskola, Szeged BTK 2016. 05.3.) 
Kokas Károly: Emlékezet és eruditio … (konferencia-előadás: Lábjegyzetek Platónhoz: Az emlékezet * 

Szeged 2016. 05. 12.) 
Kokas Károly: Az emlékezet digitális katedrálisa (konferencia-előadás: Zenei évfordulók című, 17. 

nemzetközi zenei konferenciánkra * JGYPK Szeged 2016. 10. 17.) 
Kokas Károly: A digitális bölcsész és a könyvtári informatika (előadás amerikanisztika-anglisztika 

doktori iskola, Szeged BTK 2016. 10.4.) 
Kokas Károly: A könyvtárak a felhőbe költöznek? (előadás: OSZK Corvina-Mikulás, 2016.12.14.) 
Lábjegyzetek Platónhoz: Az emlékezet (Konferencia, Szeged 2016. 05. 12-13., szervező Laczkó Sándor)  

Laczkó Sándor: A politikai hazugság természete. (Kolozsvár, Babes-Bolyai Tudományegyetem,  Filozófia 
Tanszék, 2016. 04. 17.) 

Laczkó Sándor: Kerekasztal-beszélgetés a Magyar Filozófiai Archivumról (MTA BTK Filozófia Intézet, 
2016. 03. 20.) 

Laczkó Sándor: Nemzet és demokrácia. A szegedi Bibó-konferencia 1989-ben. (Tetthelyre hívás. 1956 
a szegedi 1989-ben, Szeged, 2016. 12. 08.) 

Meskó Eszter: Kutatást támogató könyvtár, a tartalom-szolgáltatástól a tartalom-gazdaságig.  
Networkshop 2016. Debrecen, 2016. március 31. 
(https://niif.videotorium.hu/hu/recordings/12958/kutatast-tamogato-konyvtar-a-
tartalomszolgaltatastol-a-tartalom-gazdasagig) 

Meskó Eszter: Open Access, Tudománymetria. SZAB Orvostudományi Szakbizottság Infektológiai 
Munkabizottsága, Szeged, 2016. április 28. 

https://niif.videotorium.hu/hu/recordings/12958/kutatast-tamogato-konyvtar-a-tartalomszolgaltatastol-a-tartalom-gazdasagig
https://niif.videotorium.hu/hu/recordings/12958/kutatast-tamogato-konyvtar-a-tartalomszolgaltatastol-a-tartalom-gazdasagig
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Meskó Eszter: Olvasó központú könyvtár, válaszok a 21. század kihívásaira. 
(Digitális tartalmak és szolgáltatások az egyházi és világi könyvtárakban, konferencia. Egyházi 
Könyvtárak Egyesülése) Szarvas, 2016. június 27-29. 

Molnár Sándor: Genealógia 2.0 Networkshop 2016. Debrecen, 2016. április 1. 
(https://niif.videotorium.hu/hu/recordings/12973 

Nagy Gyula: Tudománymetriai és tartalmi elemzések szövegbányászati módszerekkel Networkshop 
2016. Debrecen, 2016. április 1. (https://niif.videotorium.hu/hu/recordings/13005) 

Nagy Gyula: Személyes információszervezés (PIM). A jövő könyvtára felé... webinárium-sorozat, 
Miskolc, 2016.11.10 

 

Publikációk: 

https://goo.gl/oz4EwF 

 

D. Szakmai szervezetek 

Henn Ilona: MKE Jogi Szekció Ellenőrző Bizottságának tagja  
Kempf Béla: Societas uralo-altaica 
Babus Csilla: MTMT Bibliográfiai Szakbizottság 
Molnár Tamás: MTMT Repozitórium Minősítő Bizottság 
Keveházi Katalin: Magyar Országos Közös Katalógus Egyesület: elnök; Magyar Országos Közös 

Katalógus/Régi Könyves Tagozat: elnök; Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma: alelnök, 
Informatikai Könyvári Szövetség: alelnök; MTMT Programbizottság: tag 

Kokas Károly: MTMT Informatikai Bizottság, tag; EISZ Programtanács, tag 
Tari Emese: Magyar Országos Közös Katalógus Egyesület: Felügyelő Bizottság tagja 
 

E. Elismerés 

Hulesch Helga: Szent-Györgyi emlékérem ezüst fokozata (SZTE ÁOK) 

https://niif.videotorium.hu/hu/recordings/12973
https://niif.videotorium.hu/hu/recordings/13005
https://goo.gl/oz4EwF

