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dés persze, amelyik intézményben nem bölcsész-
kar része az informatikus könyvtárosokat képzõ
tanszék, illetve nincsenek a megállapodást szig-
nálók között, csatlakoznak-e a kezdeményezés-
hez.) Orientálásként a pontszámítás módja az
ELTE esetében:
• írásbeli – 25 pont
• felvételi elbeszélgetés – 50 pont

További max. 25 pont az alábbiakból:
• oklevél minõsítése – 15 pont

(jeles: 15 pont, jó: 10 pont, közepes: 5 pont)
• alapdiplomán felüli nyelvvizsga – 5 pont

(második felsõfokú „C”: 3 pont, harmadik fel-
sõfokú „C”: 5 pont, harmadik középfokú „C”:
3 pont)

• korábbi szakmai teljesítmény – 5 pont
(Pro Scientia emlékérem: 5 pont, OTDK 1.
hely: 3 pont, 2. hely: 2 pont, 3. hely: 1 pont)

• kötelezõ elõnyben részesítés – 5 pont
(fogyatékosság: 2 pont, gyermekgondozás: 1
pont, halmozottan hátrányos helyzet: 2
pont, hátrányos helyzet: 1 pont).6

Részletes felvételi követelményekrõl, határ-
idõkrõl, a csatolandó iratokról érdemes a kisze-
melt egyetem honlapjainak felvételi oldalain vagy
személyesen, például nyílt napokon,7 és a 2008
decemberében megjelenõ Felsõoktatási felvételi

tájékoztató címû kiadványban, valamint ennek
elektronikus változatában (www.felvi.hu) érdek-
lõdni. (Az eddig leírtak a 2008. novemberi álla-
potot tükrözik.)

További sarkalatos pont lehet az intézmény-
választás, melynek szempontrendszere BA és MA
szintre egyaránt értelmezhetõ. Néhány vizsgá-
landó kritérium – nem fontossági sorrendben,
kizárólag címszavakban említve:

• Intézmény presztízse, tradíciója, múltja, alumni
rendszerek8

• Regionális elv (távolság a lakóhelytõl)
• Felsõoktatási rangsorok eredménye9

• Szakirányok kínálata – piacképes specializáló-
dási lehetõségek

• Munkáltatói igények, visszajelzések
• Továbblépési lehetõség ugyanazon intézmény-

ben: MA/PhD szintre, esetleg más szakok szak-
irányaira (minorjaira)

• Nemzetközi kapcsolatok, ösztöndíjak
• Infrastruktúra
• Oktatói gárda
• Hallgatói élet
• Kollégiumi elhelyezés
• Továbbtanulás célja („csak kell egy diploma”

szindróma)
• Egyéb (családi kötõdés, város szeretete, nyílt

napok színvonala stb.).
A legizgalmasabb és leghúsbavágóbb kétség

kívül a felvevõpiac, azaz a munkáltatók (nem
csak a könyvtárak, hanem a végzett hallgatók és
a rendelkezésre álló közgyûjteményi állásajánla-
tok számából fakadóan a versenyszféra) vélemé-
nye, melyik diploma – akár a kibocsátó intéz-
ményt, akár a végzettséget tekintve – mire készít
fel, ezáltal mennyit ér (majd)? A kérdésre a
választ, azaz, hogy a munkaerõpiac hogyan „áraz-
za be” a friss okleveleket, ma még nem tudjuk.
A hallgatókért folyó versengés a felsõoktatási
intézmények között mindenesetre elkezdõdött…

Kiszl Péter

Nyomdakész
az ETO-konkordancia
Befejezõdtek a UDC Consortium 2000. évi módosításai-
val lezárt, 2006 májusában megjelent teljes ETO-kiadás és
az azt megelõzõ, 1990-es középkiadás konkordanciajegy-
zékének munkálatai, elkészült a nyomdai kézirat. Mégsem
biztos, hogy nyomdába kerül, errõl a Kataliston közzétett
felhívás nyomán kialakuló vásárlási hajlandóság felmérése
után születik majd döntés. Ha a megrendelt példányok száma
alulmarad a gazdaságosság mértékén, a Könyvtári Intézet pdf
formátumban ajánlja fel a kéziratot az igénylõknek.

Elektronikus változatból többet is felajánl az intézet:
igényelhetõ a jegyzék Winisis adatbázisban, ISO és XML
formátumban, Excel-táblában és tabulátorral tagolt szöveg-
fájlban CD-n.

Ennyi a tényszerû hír, ami örömteli is lehetne, ha nem
terhelné meg az elmúlt évek várakozásának súlya s az

6 ELTE BTK honlapja:
http://www.btk.elte.hu/felveteli.ma.aspx#pontszamitas
(2008. XI. 30.)
7 Az ELTE BTK 2008. november 14-én szervezte Mes-
terek Napja elnevezéssel tájékoztató rendezvényét, me-
lyet 2009 januárjában újabb nyílt nap követ.
8 Az ELTE BTK 2008 õszén – Alumni rendszere része-
ként – Trefort Kert néven kulturális és közéleti magazint
indított. Az elsõ szám letölthetõ:
http://www.btk.elte.hu/tkm.aspx (2008. XI. 30.)
9 Nemzetközi: The Times melléklete és a
sanghaji Jiao Tong Egyetem toplistája; utóbbiban 2007-
ben az ELTE és Szegedi Tudományegyetem is szerepel).
Magyar: HVG, Heti Válasz – mindkettõben abszolút elsõ
helyen az ELTE BTK végzett az elmúlt években. (folytatás a 20. oldalon)
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1978-tól olvasószolgálati csoportvezetõ, majd
osztályvezetõ volt. Nagy figyelmet fordított olyan
helyismereti kiadványok rendszeres megjelenteté-
sére, mint a Nógrádi Tükör bibliográfia és repertó-
rium, a Helyismereti gyarapodási jegyzék stb.

 Jelentõs szakmai erõfeszítést jelentett mun-
kájában az 1988-ban átadott, könyvtári célra ter-
vezett, Finta József nevéhez fûzõdõ új épület
belakása, a szolgáltatások kialakítása.

1993-tól intézményünk hálózat-módszertani
igazgatóhelyettese lett. 1993. október 1-jétõl az
intézmény általános igazgatóhelyettese volt 1999.
október 31-éig, közben átmeneti idõszakban egy
fél évig az intézmény igazgatójaként gondosko-
dott a könyvtári szolgáltatások folyamatosságá-
ról. 1999. november 1-jétõl 2004. október 31-
éig az intézmény igazgatójaként dolgozott.

Megszervezte a könyvtári asszisztensképzõ
tanfolyamokat, szélesítette a megyei könyvtári
hálózatot, kiemelt figyelmet fordított a nemzeti-
ségi olvasótáborokra. Folyamatos szakmai együtt-
mûködést épített ki a szlovákiai Losonc városa
Nógrádi Könyvtárával és Besztercebánya Tudo-
mányos Könyvtárával. Különösen emlékezetesek
azok az Oroszné Katona Anna által irányított,
szomszédolásnak nevezett továbbképzési prog-
ramok, amelyeket Nógrád megye településeire,
az ottani nyílvános könyvtárakba szervezett, az-
zal a nem titkolt gondolattal, hogy egymástól
tanulni mindig érdemes.

Szeretettel emlékezünk vissza azokra az álta-
la szervezett kirándulásokra, amelyeken az in-
tézmény kollektívája a pihenés, a szakmai isme-
retszerzés mellett gyönyörû tájakat, vidékeket
ismerhetett meg a Felvidéken, Erdélyben.

Igényes szakmaiság jellemezte munkáját,
melyet 1982-ben a Szocialista Kultúráért kitün-
tetõ címmel jutalmaztak szakmai felettes szer-
vek.

1997-ben 8. sorszámmal megkapta intézmé-
nyünk szakmai díját, a Balassi Bálint-díjat, me-
lyet a következõ szavakkal köszönt meg: „Õszin-

te örömöt jelent számomra, hogy a munkatársa-

im szeretete, megbecsülése odaítélte nekem a

Balassi-díjat.”

Oroszné Katona Anna 2005-ben vonult nyug-
állományba. Hatéves küzdelmet folytatott a be-
tegséggel, részesülve fiai, családja és a Balassi
Bálint Megyei Könyvtár és Közmûvelõdési In-
tézet munkatársainak támogatásában.

Nyugodjék békében!

(folytatás a 8. oldalról)

ebbõl eredõ jogos türelmetlenség, ami egynéhány közpon-
ti szolgáltatót arra a döntésre vitt, hogy nem áll át az új
ETO-ra. Emlékeztetõül: 2006 õszén a Könyvtári Intézet a
nagy szolgáltató rendszerek és könyvtárak (Magyarországi
Közös Katalógus, Országos Dokumentumellátási Rendszer,
KELLO, Országos Széchényi Könyvtár, Debreceni Egye-
tem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár, Magyar Tudományos
Akadémia Könyvtára, Szegedi Egyetem képviselõinek rész-
vételével szakmai megbeszélést szervezett az új ETO be-
vezetésének mikéntjérõl. Az áttérést az ehhez nélkülözhe-
tetlenül szükséges konkordanciajegyzék megjelenésétõl füg-
gõen 2008 januárjától vállalták a jelenlévõk. A megjelölt
idõpontig azonban a jegyzéket nem sikerült elõállítani,
hiszen míg korábban, átszervezése elõtt az intézetnek csak
ezzel foglalkozó ETO-referense volt, a mostani lehetõsé-
gek közepette egyéb feladatok közé sorolva készült ez a
munka, és óhatatlanul hosszúra nyúlt.

A befejezéshez az NKA-tól kapott támogatással sike-
rült külsõ munkatársakat bevonni a munkába, ennek kö-
szönhetõ, hogy a szakmai munka lezárulhatott, és megszü-
lethetett a nyomdai kézirat.

A jegyzék több mint 7500 jelzet sorsáról tájékoztat, ez
azt is jelenti, hogy az utolsó kiadásban szereplõ jelzetek
több mint negyedében történt valamilyen változás.

A konkordancia anyaga adatbázisban van annak érde-
kében, hogy a gépi rendszereket használó könyvtárak mi-
nél könnyebben, minél nagyobb arányban automatizálha-

tó módon tudják megoldani az átjelzetelést vagy utalózást.
Az adatminõsítés elve az volt, hogy minél egyértel-

mûbb, egyszerûbb s így áttekinthetõbb legyen a változá-
sok jegyzéke. Mindazon nehézségeknek még csak a vázo-
lására sincs most idõ és hely sem, amiket késõbb egy
részletesebb leírásban szeretnénk és fogunk is ismertetni.
Ezekbõl most csak két számadat: a konzorcium  2000-ig
1099 jelzetet szüntetett meg utód nélkül, köztük olyano-
kat, amelyek nem érintették a mi munkánkat, hiszen 1990
után beléptetett jelzetek, ám az 1990-es kiadásból 4457
jelzet tûnt el nyomtalanul!

Elvünk az volt a konkordancia-készítésben, hogy csak
nagyon indokolt esetben törõdjünk bele korábban használt
jelzet utód nélküli megszûnésébe, ezek helyett az új táblá-
zatból lehetõség szerint fõtáblázati számot javaslunk, en-
nek híján képzett jelzetet, és sok esetben az eddig is kép-
zett jelzetként, de „fõtáblázati rangba” sorolt jelzet továb-
bi használatát ajánljuk, hiszen az új táblázat jelzetszer-
kesztési elvei szerint változatlanul alkalmazható.

Kérjük az ETO-t használó könyvtárosokat, további
információkért figyeljék a Kataliston, a Könyvtári Intézet
weboldalán és laptársainkban megjelenõ híradásainkat, s
amikor majd kézbe veszik és használják a jegyzéket, ész-
revételeikkel segítsenek abban, hogy e munka minél keve-
sebb hibával terhelõdjék. Köszönettel:

Fejõs László

a konkordanciajegyzék szerkesztõje


