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ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Könyvtár
Éves beszámoló 2018.

Alapvetés
Az ELTE PPK Könyvtára a 2018-as évre vállalt legfontosabb feladatait teljesítette.
Folytatta a hagyományos könyvtári feladatok ellátását, amelyek közül idén különösen
nagy hangsúlyt kapott:
- az egy évtizeddel korábban ajándékként ránk maradt könyvállomány
behasonlítása és selejtezése (2500 db)
- az IKR feldolgozó moduljában a leltári számok automatikus bevezetése
- kompetenciamérés lebonyolítása az EKSZ hálózaton belül
- raktáros kolléga távozásának kapcsán a feladatok átcsoportosítása, új felelősök
kinevezése
- tudománymetriai szolgáltatások: felkészülés az MTMT2–re
- akkreditált és belső képzéseken való részvétel
- Minősített Könyvtár cím elnyerése az ELTE Egyetemi Könyvtári Szolgálatával
I.

Szolgáltatási feladatok

A Könyvtár két telephelyen, mindkettőben heti 45 órában tart nyitva. A kötelező
ELTE épületbezárások (nyári és téli szünetben) kivételével a Könyvtár folyamatosan
fogadja az olvasókat, a vizsgaidőszakot és a regisztrációs is beleértve.
Könyvtári tagság alakulása 2015-2018
Új beiratkozók
száma (fő)
Érvényes tagság
(fő)
Kölcsönzött
dokumentumok
(db)

2015

2016

2017

2018

1732

1318

1226

1196

2703

2884

2682

1952

19644

15415

15570

15096

Megállapítható, hogy a beiratkozók száma sajnos évről évre csökken. Ennek oka
a tanulási kultúra teljes átformálódásában keresendő, hiszen az online hozzáférésű
dokumentumok kerültek előtérbe. Az ELTE előfizetett adatbázisainak száma évről évre
nő, és a távoli hozzáférés (VPN) igénye mind gyakrabban jelentkezik a
hallgatók/oktatók/olvasók részéről. Az ebben való segítségkérések száma
megnövekedett, oktatók és hallgatók körében egyaránt.
Egyértelműen megmutatkozik, hogy a jövő (sőt, már a jelen) fő könyvtári feladata:
a közösségi tér megvalósítása. A Kar külföldi hallgatói egészen más tanulási kultúrával
rendelkeznek, jóval a hazai megjelenése előtt már ezt a tanulási módot: a közösségi
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térben való folyamatos jelenlétet választották. Részükről igény mutatkozik a hosszabb
nyitvatartási időre, az online dokumentumok elérésére, a kényelmes férőhelyek
kialakítására az egész napon át a könyvtárban való tartózkodáshoz.
A helyben használt dokumentumok száma ismét megnövekedett. Különösen nagy
arányú a pszichológiai szakdolgozatok kikérésének száma az Izabella utcai
részlegünkben. Ami egyre inkább indokolja az Egyetemvezetés azon törekvését, hogy egy
egységes, közös plágiumszűrő bevezetésére kerüljön sor az ELTE-n.
Helyben használat alakulása 2015-2018
Helyben használt
dokumentumok
(db)

2015

2016

2017

2018

3420

2683

4380

3915

A helyben használt dokumentumok száma is azt mutatja, amit a fentiekben vázoltunk. A
hagyományos dokumentumtípusok közül egyedül a szakdolgozatok használati aránya
nem csökken. Főként a pszichológia BA és MA képzésen készült dolgozatok iránt
érdeklődnek a saját hallgatóink és más egyetemek hallgatói is. Ezekből másolni vagy
fotózni továbbra sem lehet. De mindezek ellenére a biztos megoldást egy közös
plágiumszűrő rendszer bevezetése jelentené. Évek óta folynak tárgyalások ennek
beszerzéséről, de sajnos konkrét döntés még nem született.
Ennek használata nyilván plusz terheket is róna a könyvtárosokra; ugyanakkor ez is egy
olyan terület lehetne (a közösségi tér mellett), amelyben a könyvtáros szakemberek
relevánsan közreműködhetnének a kutatástámogatásban az Egyetem életében.
A könyvtárközi kölcsönzés küldött dokumentumszáma arányaiban nem változott.
Ami újdonság, hogy egyre több dokumentumszolgáltatás digitális formában zajlik, amely
költséghatékony és egyben környezetbarát is.
Külföldi könyvtárközi kérésünk idén csak 2 volt.
Könyvtárközi kölcsönzés alakulása 2015-2018

Beérkezett
dokumentum (ODR)
Küldött
dokumentum (ODR)
.

2015

2016

2017

2018

2018
ebből
digitális

69

149

66

124

10

85

113

116

85

18
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Használói képzések
Folytattuk a tavalyi kezdeményezést, és felkeressük az egyes oktatási intézeteket a Karon.
Idén a Neveléstudományi Doktori Iskola volt soron, ahol külön az oktatóknak és külön a
hallgatóknak is tartottunk adatbázishasználati tréningeket.
A doktorandusz hallgatók számára a képzés angol nyelvű volt, és 3 kolléga szoros
együttműködésében valósult meg, és 32 fő vett rajta részt. Úgy tapasztaltuk, különösen
fontos felhívni a figyelmüket az esetleges kalóz oldalak visszaéléseire.
Magyar nyelvű adatbázistréning megtartására az évben 2 alkalommal került sor,
összesen 44 fő részvételével.
A könyvtárhasználati órák megtartása a BA hallgatók számára sajnos idén csökkent. A
pszichológia BA bevezető kurzusát eddig Bányai Éva professzorasszony tartotta, aki
rendkívül fontosnak érezte, hogy a frissen bekerült egyetemisták már tanulmányaik
legelején könyvtárhasználati, kutatásmódszertani képzésben részesüljenek. Mivel ettől
az évtől kezdve más oktató vette át kurzusát, így sajnos megkeresés nem érkezett.
Tanulság volt számunkra, hogy a következő félév elején megkeressük a képzésért
felelős személyt és javasoljuk kollégáink további közreműködését az oktatásban. Ez
évente 200 hallgató kutatásmódszertani segítését jelentené.
II-III. Gyűjteményfejlesztés – gyűjteményfeltárás
Automatikus leltári számok
2018 októberétől átálltunk az Aleph rendszerben az automatikus leltári számok
bevezetésére. Évtizedek óta fennálló probléma volt a leltárkönyvek és leltári számok
helyzete. Az Egyetemi Könyvtár és Levéltár Gyűjteményszervezési Osztályának
segítségével az elmúlt években rendeztük a hiányosságokat, és 2018 októbertől átálltunk
az automatikus leltári szám generálására, ami által lényegesen kevesebb a
hibalehetőség.
Könyvállomány rendezése
2017-ben a korábban, még a Tanárképző Főiskola idején ajándékba kapott
könyvállomány behasonlítása állította a Kari Könyvtárat a legnagyobb kihívás elé. Ezek
a dokumentumok a nyilvántartásban nem szerepeltek. A folyamatos egyéb munkák
mellett mindig háttérbe szorult a velük való foglalkozás. A tavalyi évben a kurrens és
retrospektív feldolgozás mellett sikerült ezekre is időt szánni, legalábbis a munkát
megkezdeni. A behasonlítást követően a PPK-n hasznosítható dokumentumok
bedolgozásra kerültek az Aleph rendszerbe; az ELTE más karain releváns
dokumentumokat pedig felajánlottuk az egyetemi könyvtári levelezőlistán.
2018-ban a munka folytatódott, és azok a dokumentumok, amelyekre az Egyetem nem
tartott igény, országos felajánlási listára kerültek, a fenntartóval való engedélyeztetés
után.
Ennek a régóta húzódó munkának az eredményeként az alagsori tömörraktárakban több
folyóméter polc szabadult fel, amelyek így be tudják fogadni az új beszerzésű könyveket.
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Utóbbiból az idei évben mintegy 1050 db került bevételezésre, ebből magyar nyelvű: 631
db, idegen nyelvű (zömében angol) pedig 419 db. Ez a nagyarányú beszerzés csakis az

intézetekkel való szoros együttműködés révén jöhetett létre, hiszen a Könyvtár minden
félévben előre bekéri a következő szemeszter tematikájában szereplő könyvigényeket az
oktatóktól.
Elmondhatjuk, hogy az új beszerzésű könyvek 40%-a idegen nyelvű, ami jól illeszkedik a
Kar és az egész Egyetem nemzetköziesítési törekvéseibe.
Egyéb forrásból, ill. retrospektív feltárás keretében további 304 db könyv került be az
Aleph rendszerbe. Itt a nyelvi megoszlás a következő: 288 magyar, 16 idegen nyelvű.
Új beszerzésű bevételezett könyvek 2015-2018
Új beszerzésű
bevételezett
könyvek (db)

2015

2016

2017

2018

2657

1751

1479

1050

Folyóiratbeszerzésre egyre kevesebbet költ a Kar, mivel az előfizetett adatbázisok
megfelelő mértékben kielégítik a külföldi szakirodalom iránti olvasói igényeket.
Állománygyarapításra fordított összeg 2015-2018
(a kifizetett számlák alapján)
Állománygyarapításra
fordított összeg (Ft)

2015

2016

2017

2018

10562

4500

9630

8953

Selejtezés
A régi, használatlan gyűjtemények felszámolását az idei évben megkezdtük. A
dokumentumok leválogatása és a selejtlista elkészítése a kari könyvtárosok feladata, míg
a szakmai engedélyeztetés ez ELTE Egyetemi Könyvtárban történik.
Az első felszámolt gyűjteményrész zömében már elavult bibliográfiákat és
könyvtártudományi szakkönyveket tartalmazott a Kazinczy utcában.
Az Izabella utcai részlegünkön pedig számos már elavult, megrongálódott jegyzet került
selejtezésre.
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Selejtezett könyvek megoszlása 2018-ban

Kazinczy
részleg
Izabella
részleg
Összesen

u.

Fölöspéldány
(db)
103

Nem gyűjtőkör
(db)
145

Rongált
(db)
-

Összesen
(db)
248

u.

404

-

66

470

507

145

66

718

Rekordjavítások az Alephben
A duplumszűrés, az authority rekordok javítása, az analitikai feltárásból adódó
korábbi hibák helyrehozása ebben az esztendőben is folytatódott, és egészen biztosan
így lesz ez az elkövetkezendő év során is, hiszen rengeteg tétel vár még egységesítésre
a rendszerben.
2018-ban összesen 1669 rekord javítása történt meg az Aleph integrált könyvtári
rendszerben.

A hosszú évek óta halogatott állományellenőrzés a Kazinczy utcai olvasóteremre
vonatkozóan megkezdődött. Váratlan és gyümölcsöző együttműködést eredményezett
a szombathelyi könyvtáros kollégákkal, mivel a jelenleg használt IKR nem tartalmaz
használható állományellenőrző modult. A szombathelyi kollégák már előbb szembesültek
ezzel a problémával és elkészítettek egy olyan online alkalmazást, amelybe
átemelhetőek a leltározandó rekordok, majd a folyamat lezárásaként a leltározás ténye
visszavezethető az Alephbe.
IV. Tudományos kutatás
MTMT
Az MTMT-ben való publikációk feltöltése ebben az esztendőben is folytatódott.
A rektori utasítás és a kari vezetés nyomására alapvető hiányosságok már nincsenek.
Nagyon ritkán fordul elő, hogy egy-egy oktató jelentősebb mértékben el lenne
maradva az adatok feltöltésével.
A folyamatos nyomon követés azonban már önmagában is sok feladatot jelent, 2018ban is több száz publikáció, és több ezer hivatkozás feltöltését végezték el a Könyvtár
munkatársai, részben oktatói kérésre, részben proaktív módon az idézők rögzítésekor,
gyarapítva a Kar tudományos teljesítményének statisztikáját.
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MTMT feladatok számokban 2018
Közleményfelvitel Idézőfelvitel
(db)
(db)
300
1500

Tételellenőrzés
(db)
300

Tételjavítás Adminláttamozás
(db)
(db)
100
900

A beérkező új dokumentumokból (típustól függetlenül) azonnal felvisszük az
MTMT-be a talált hivatkozásokat. A Scopustól hetente kapott hivatkozásértesítők szintén
nagy segítségünkre vannak. Az adatbázis magyarországi megszűnése után is
megmaradnak a tőlük érkező rendszeres értesítők.
Különösen nagy kihívást jelentett az MTMT2-re való átállás, hiszen ennek
időpontja folyamatosan csúszott. A fokozatszerzésekhez, benyújtandó pályázatokhoz
azonban mindvégig szükség volt az MTMT-ből kinyerhető adatokra.
Az oktatók a napi munka mellett különösen nehezen élték meg ezt a váltást, így
a könyvtárosokra a szokásosnál is több feladat hárult ebben a témakörben.
Igyekeztünk előre felkészülni a várható rohamra, így 3 kolléga is részt vett az Egyetemi
Könyvtár
által
tartott
MTMT2
felkészítő
tanfolyamokon.
Idén egy új kolléga is foglalkozik ezzel a feladattal, aki részt is vett az MTA tesztelési
programjában, az átállást megelőző időszakban.
Oktatóink, doktoranduszaink mintegy 160 esetben fordultak egyénileg a Könyvtárhoz,
az adatok feltöltéséhez való segítségünket kérve.
Az évek során kialakult gyakorlatnak megfelelően először általában e-mailben
jelentkeznek, s kéréseik többsége nem is igényel személyes találkozót, megkönnyítve
ezzel mindkét fél dolgát.
Oktatóink, kutatóink számos pályázaton indultak, ill. több fokozatszerzési eljárás is
lezajlott, amely az adatok ellenőrzését, karbantartását fokozott mértékben megkívánta.
EDIT
Megkezdődött a publikációk EDIT-be történő felvitele is, amely esetben eddig
általában jóváhagyásért fordultak a könyvtári adminisztratív kollégákhoz a szerzők. A
tartós formátumban feltöltés (PDF/A) egyelőre irreális elvárásnak tűnik, bár az oktatóknak
mindig elmondjuk, hogy a hosszú távú megőrzés szempontjából lényeges ez. Egyelőre a
6/2012. (II. 23.) számú rektori utasítást, a művek teljes szövegű digitális változatának
archiválását jórészt csak az MTMT-beli bibliográfiai feltárás előkészítő szintjén tudjuk
teljesíteni.
Publikációk
1 kollégánk MA képzésen való részvétele mentén rendszeresen rést vesz különböző
neveléstudományi konferenciákon, ahol a részvétel mellett egyre többször előadóként is
megmutatkozik. 2018-ban 3 absztraktja jelent meg interkulturális neveléstudományi
konferenciakötetekben.
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A Kar 15 éves fennállásának alkalmából november 15-én nagyszabású konferencia zajlott
a campuson. Az ott elhangzott előadások háttér kutatómunkája természetesen szintén
a Kari Könyvtár munkatársainak munkáját dicséri.
Egy kollégánk pedig részt vett a Kar egy jelentős neveléstudományi kötetének
megjelenésében, hiszen a forrásanyagok közt való kutatás jókora része az Ő nevéhez
fűződik.
Konferenciák, előadások
A 2018-as évben 9 konferencián vettünk részt, ebből 4 alkalommal előadóként is.
Ezek között neveléstudományi, könyvtárszakmai, minőségbiztosítási, adatvédelmi
előadás egyaránt megtalálható volt.
A GDPR bevezetésével kapcsolatosan számtalan kérdés merült fel, így az ezzel
kapcsolatos értekezleteken, tájékoztatókon természetesen képviseltettük magunkat. Az
ott elhangzottaknak és az EKSZ-en belüli megállapodásoknak megfelelően végezzük
tovább munkánkat.

V. Rendezvények
Zöld Vadon könyvtári beszélgetéssorozat
Immáron hatodik éve a Kazinczy utcai Könyvtár ad otthont a Zöld Vadon
rendezvénysorozatnak, amelynek életre hívója Karunk oktatója, a Magyar Pedagógiai
Társaság ügyvezető elnöke. Az Ő javaslatai alapján 2-3 havonta egy-egy új
pedagógiai könyv bemutatója zajlik a Könyvtárban, a téma iránt érdeklődő széles
szakmai közönség érdeklődésétől övezve.
2018-ben 5 ilyen rendezvényünk volt, a résztvevők összlétszáma 113 fő.
Egyre több kari esemény megrendezésére kerül sor, amelyen a könyvtárosok a
részvételen kívül a lebonyolításban is segítenek. Ilyen volt idén a kari Nyílt Nap, a kari
Mikulásünnepség, a kari Karácsony, a 15 éves a PPK ünnepségsorozat is.
EKSZ szakmai nap
Az EKSZ szokásos szakmai napja idén Szombathelyen, a Savaria Egyetem campusán
került megrendezésre. Könyvtárunkból 2 fő utazott oda és vett részt az ottani
programokon, beleértve a plágiumszűrésről tartott kiemelkedő színvonalú bemutatót is.
Ennek a programnak a meghosszabbításaként 2 kolléga résztvett a másnapi ausztriai
MKE kiránduláson is, ahol a szakmai ismerkedés tovább folytatódott.
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VI. Humánerőforrás
Új kolléga
Egy munkatársunk áthelyezéssel másik kari szervezethez került, helyére egy
elhivatott kollégát sikerült felvenni. A távozó kolléga kizárólag raktári feladatokat
végzett. A helyére felvett új dolgozót több feladattal bízzuk meg, hiszen végzettsége és
kompetencái erre alkalmassá teszik.
Az új kolléga asszimilációjára nagy hangsúlyt fektettünk.
A minőségügyi felelős feladatkörét véglegesen átvette egy kolléga a
könyvtárvezetőtől, és az ezzel kapcsolatos feladatokat immáron önállóan látja el. Részt
vesz a munkabizottsági üléseken, és valamennyi K21 projektben jelen van.
A minőségügyi feladatokkal összefüggően Visegrádon 3 napos K21 rendezvényt
tartottunk a nyáron, ahol 2 kolléga képviselte a PPK könyvtárát. Ennek keretében
kezdtünk a felsőoktatási stratégiával és ennek az EKSZ-re való leképezésével
foglalkozni, amely szűkebb körben folytatódott Budapesten is.
Kompetenciafelmérés
A 2018-as év nagy feladata a humánerőforrás területen a kompetenciafelmérés
lebonyolítása volt. A felmérés a vártnál sokkal pozitívabb hozadékkal járt: a közös
megbeszélés, az önértékelés + vezetői értékelés olyan pluszt jelentett, amelyre a
kollégáknak már régóta szükségük volt. Valamennyi munkavállaló esetében elkészült a
felmérés; a könyvtárvezetőt 2 kolléga - egymástól függetlenül - értékelte.
Kitüntetés
Magyar Katalin kollégánk egyetemi kitüntetésben részesült: Trefort Ágoston
Emléklapot kapott több évtizedes, elkötelezett olvasószolgálati munkájáért.
Egy kolléganőnk továbbra is gyesen van.

VII. Egyebek
Szakmai képviselet
Az ELTE Egyetemi Szolgálat közös hálózatba tömöríti az Egyetemi Könyvtárat,
valamint a 8 karikönyvtárat. Idén is tevékenyen részt vettünk valamennyi
almunkabizottság munkájában, a Könyvtári Tanácsban pedig a könyvtárvezető
képviseli a szakmai munka optimális feltételeinek kidolgozását.
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Minősített Könyvtár cím elnyerése
Az ELTE könyvtári hálózata bő évtizede kiemelt feladatként kezeli a
minőségirányítási követelményeknek való megfelelést, és a minőségi munkavégzés
folyamatos fejlesztését. Ennek az együttműködésnek kimagasló eredménye a 2018.
évben megpályázott és elnyert Minősített Könyvtár cím.
A pályázat feltétele volt a szervezeti önértékelés és a szakmai beszámoló
elkészítése, és az ezekben foglaltak minőségbiztosítási szakemberek által való
ellenőrzése.
Az EKSZ a címet 5 évig használhatja. A következő kitűzött cél pedig a Könyvtári
Minőségi Díj elnyerése, amely cél megvalósításához a szakmai munka a hálózaton belül
már meg is kezdődött.

Szakmai gyakorlat vezetése
2018-ban 1 fő informatikus könyvtáros hallgató volt szakmai gyakorlaton
Könyvtárunkban, aki az itt töltött 60 óra során a katalogizáló és a kölcsönző modullal
ismerkedett meg. A feldolgozásra váró szakdolgozatokat tárgyszavazta, és a
feldolgozó kolléga segítségével rögzítette az integrált könyvtári rendszerben.
Közösségi szolgálatra 2 középiskolai diák jelentkezett, akik a raktári rend
fenntartásában, valamint az adminisztratív feladatok ellátásában segédkeztek.
Erasmus+ projekt
2 kolléga Erasmus út keretében 1 hetet töltött Norvégiában, az osloi egyetemen.
Az ottani tapasztalataikból, élményeikből bemutatót tartottak a közvetlen kollégáknak.
Jövőre pedig az EKSZ Könyvtáros Café rendezvénysorozatán belül tartanak majd
szélesebb körben beszámolót.
Némely onnan hozott javaslatukat igyekszünk beépíteni a mindennapi
munkavégzésbe.
Épületfelújítás
A Kar épületeinek felújítása idén is tovább folytatódott, ami különösen a
Kazinczy utcai egységben okozott fennakadásokat. Az alagsorban elhelyezkedő 2
tömörraktár november óta rendkívül nehezen megközelíthető és veszélyes, valamint
áram sincs bennük. Ennek hatására a raktári könyvfelhozatalt kénytelenek voltunk napi
egyszeri alkalomra visszavenni, hogy a raktáros kolléga testi épségét ne
veszélyeztessük.
A felújítás miatt a Kari Tanácsok zöme szintén a Könyvtárban került
megrendezésre, akárcsak a 2017-es évben.
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Továbbképzések
-

Interkulturális ped. és pszich. MA képzés: 1 fő
Művészettörténet MA képzés: 1 fő
Szerzői jogi tanfolyam (akkreditált): 1 fő
Konstruktív konfliktuskezelés (akkreditált): 1 fő
Német nyelvtanfolyam (akkreditált): 1 fő
Videóinterjúk a 21. sz-i oktatásban tanfolyam (akkreditált): 1 fő
Speciális szükségletű érzékenyítés tanfolyam – belső képzés: 2 fő
Interkulturális szenzitivitás tréning (belső képzés): 2 fő
GDPR – belső képzés: 2 fő
Aleph tanfolyam – belső képzés: 3 fő
MTMT2 (belső képzés): 3 fő

Budapest, 2019. január 31.
Varga Andrea, ELTE PPK könyvtárvezető

