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tárak elérése elektronikus úton – és az EDI
(Electronic Data Interchange) – elektronikus
adatcsere – a könyvtárlátogatóknak idõ- és költ-
ségmegtakarítást jelenthet. A SwetsWise új
webalapú szolgáltatás, amely két összetartozó
modulból áll. Egy modul kezeli az elõfizetési
nyilvántartást (SwetsWise Subscriptions) egy
másik, ettõl elkülönülõ modul pedig a kiadók
feletti on-line tartalmi hozzáférést (SwetsWise
Online Content) biztosítja. Ez ma a legnagyobb
összevont, új ajánlásokat tartalmazó rendszer,
mint a Swets Title Bank és a SwetsWise Linker.

A nyomtatottól az on-line felé: könyvtárak és
forgalmazók partnerkapcsolata címmel Cary

Bruce, az EBSCO általános menedzsere arról
beszélt, hogy az elektronikus folyóiratok ára-
data az egész világon új kihívások elé állítja a
könyvtárakat, és megváltoztatja a gyûjtemény-
szervezés és a gyarapítás módját. Ez a könyv-
tárak és az ügynökségek közötti hagyományos
kapcsolatban is bizonyos eltolódásokat ered-
ményez. Egyes könyvtárak, kiadók és új piaci
szereplõk megkérdõjelezik az ügynökségek
által nyújtott szolgáltatások értékét az elektro-
nikus világban. Az elõadás áttekintette az ak-
tuális tendenciákat és elemezte az elektroni-
kus folyóiratok életciklusát. Rávilágított arra
is, hogyan változnak az ügynökségek szolgál-
tatásai azért, hogy az elektronikus világban
megfeleljenek a könyvtárak igényeinek, és
ennek mi az értéke, illetve ára.

A szekcióprogram második részében bemuta-
tókat láthattunk néhány könyvtár eddig elért di-
gitalizálási eredményeirõl. Így a BME OMIKK
tudománytörténeti CD-sorozatáról, a miskolci II.
Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Borsodi digi-
tális könyvtár elnevezésû projektjérõl, a Békés
Megyei Könyvtár Light Körös-Maros program-
járól, valamint a Debreceni Egyetem Egyetemi
és Nemzeti Könyvtár stratégiai tervérõl.

Ezt követõen Dippold Péternek, az Országos
Széchényi Könyvtár tudományos igazgatójának
moderálásával a résztvevõk az országos könyv-
tári digitalizálási terv kapcsán aktív eszmecserét
folytattak a könyvtárak megváltozott szerepérõl,
az elektronikus dokumentumok rohamos mennyi-
ségi növekedésérõl, a digitalizálás összehango-
lásáról és minden egyéb megoldandó feladatról.

A közeljövõben ezeknek a témáknak újabb
fórumot teremtünk, mert „együtt könnyebb”…

Fonyó Istvánné

„Csütörtököt” mond
az Egyetemi Könyvtár

Az ország legrégebben folyamatosan mûködõ
könyvtára december elsejétõl csütörtökönként is
várja a kölcsönözni vágyó olvasókat. A kölcsön-
zési napok szûkítését hét éve az tette indokolttá,
hogy a könyvtár modern kori állományának lel-
tározásához, a régi anyag leválogatásához és az
1950 elõtt beszerzett anyag rendezéséhez további
munkaerõre volt szükség, amit az Egyetemi
Könyvtár csak munkatársainak átcsoportosításá-
val tudott megoldani.

A hatszázezer kötetet érintõ leltározási, levá-
logatási és rendezési folyamat olyan fázisba ér-
kezett, hogy a kölcsönzõ hetente még egy napon
tudja kiszolgálni az olvasókat. Terveink szerint jövõ
év szeptemberétõl újra öt napon keresztül lehet majd
kölcsönözni a könyvtár állományából.

Hétfõtõl péntekig 10 és 18 óra között vehetõ
igénybe a tájékoztató, a folyóirat-olvasó, a szak-
olvasó, valamint az EISZ kabinet (16 terminá-
los, internet-elérést biztosító terem). December
elsejétõl kölcsönözni keddtõl péntekig lehet.

Az Egyetemi Könyvtár országos gyûjtõkörrel
rendelkezõ, nyilvános, tudományos szakkönyv-
tár, amelyet minden tizennyolcadik életévét be-
töltött személy látogathat. Iskolai igazolással
kutatómunkát folytató középiskolai tanulók is
beíratkozhatnak.

A látogatójegy kiállításához szükséges okmá-
nyok: személyi igazolvány – külföldieknek útle-
vél –, diákigazolvány, kedvezmények igénybe-
vételére jogosító okmány.

A további tudnivalók és a katalógus elérhetõ
honlapunkon: www.konyvtar.elte.hu. Az Egye-
temi Könyvtár címe: Budapest, Ferenciek tere 6.


