
Miskolci Egyetem Gyûjtõköre ~ hag~om~nyos és a~ elektroni-
kus adathordozok tekmteteben egyarant az egye-

Könyvtár, Levéltár, temen mûvelt tudományterületek sokféleségéhez
M ' igazodik: a mûszaki tudományoktól az állam- és

uzeum jogtudományon, a közgazdaság-tudományon, a

bölcsészettudományokon át a zenemûvészetig, il-
A Miskolci Egyetem letve az egészségügyi képzés igényeinek kielé-
céltudatos belsõ fejlesz- gítéséig terjed, beleértve a multidiszciplináris terü-
tésébõl következõen ma leteket is. A könyvtári tevékenység teljes egészé-
egyre bõvülõ, gazdago- ben automatizált, nemcsak a beszerzés, leltározás,
dó univerzitás. A négy katalogizál ás, hanem a beléptetés, az irodalomke-
évtizeden át Nehézipari resés, a kölcsönzés, az olvasói nyilvántartás stb.

Mûszaki Egyetemként ismert intézmény Mûszaki is. A Felsõoktatási Fejlesztési Program kereté-
Földtudományi Kara, valamint Anyag- és Kohó- ben 2001 nyarán mintegy ötvenmillió forint érté-
mérnöki Kara révén több mint két és fél évszá- kû fejlesztéssel teljesen megújult az intézmény
zados múltra tekinthet vissza, ugyanakkor a fo- számítógépes információs infrastruktúrája.
lyamatos megújulás szellemében a nyolcvanas Az olvasóteremben elhelyezett több tucat
évektõl kezdve fokozatosan bõvítette a képzés számítógépen az olvasók a könyvtár saját adatbá-
szervezeti formáit. A mai kor követelményeinek zisain kívül térítésmentesen használhatják a CD-
megfelelõen átalakuló mûszaki fakultások mel- ROM-okat, az internetet, az Oktatási Minisztérium
lett az elmúlt két évtizedben gyökeret eresztet- Elektronikus Információszolgáltatását, továbbá
tek a társadalomtudományok, s ígyahárom olyan nagy értékû külfóldi tudományos adatbázi-
mûszaki karon kívül ma már három társadalom- sokat, mint a Cambridge Scientific Abstracts anyag-
tudományi Gogi, gazdaságtudományi, bölcsészet- tudományi adatbázisai, a Gale Group General
tudományi) egyetemi kart is magáénak mondhat Business File és a Business and Company Resource
az univerzitás, amely 1990-tõl a Miskolci Egye- Center üzleti, a Periodical Content Index társdalom-
tem nevet viseli. Nagy jelentõségûek az egyetem tudományi, a Literature Online angol és amerikai
fõiskolai karai, amelyek közül a sárospataki irodalmi adatbázisai, a Springer és Elsevier kiadók
Comenius. Tanítóképzõ Fõiskolai Kart kell elsõ- folyóiratainak teljes szöveges változata, amelyeket
ként említeni. A felsõfokú zenetanári képzést a a könyvtár konzorciumi tagként, pályázati össze-
ma még intézeti formában mûködõ Bartók Béla gekbõl fizet elõ. A könyvtárban 2002 decemberé-
Zenemûvészeti Intézet végzi. Új színfolt az ben átadott multimédiás központ minden igényt
egészségügyi fõiskolai képzés. kielégítõ technikai felszereltsége tovább bõvíti a

Az egyetem könyvtárát, levéltárát és múzeu- tanulmányi, kutatási célú információszerzés le-
mát magában foglaló intézmény a seIrnecbányai hetõségeit. A CD-RaM-hálózat és az on-line adat-
alma mater alapító évéig, 1735-ig visszanyúló bázisok az egyetem egész területén, valamennyi
évszázados emlékek õrzõje és feltárója, s a leg- hálózatba bekötött gépen hozzáférhetõek.
modernebb elvek szerint mûködõ tudományos A könyvtár szolgáltatásainak bõvítése érde-
mûhely is egyben. 1998 óta az Országos kében saját készítésû tartalomjegyzék-adatbázis
Dokumentumelléitási Rendszernek is tagja. kialakítását kezdte meg 2001-ben, aminek foly-

A korszeru technikával, hazai viszonylatban tatásához az idén nyolc magyar könyvtár mun-
élenjáró fölszereltséggel és szervezettséggel katársai is csatlakoztak. Az adatbázisban -in-
mûködõ könyvtár mindenekelõtt az egyetemi formatikai osztályunk irányításával -több mint
oktatást és tudományos kutatást szolgálja, ugyan- száz magyar kiadású folyóirat tartalomjegyzékét
akkor több szakterületen (bányászat, fóldtudo- dolgozzák fel tíz évre visszamenõleg. Magyar-
mányok, kohászat, anyagtudomány) országos országon ez az elsõ olyan tartalomjegyzék-szol-
tudományos központ, továbbá az észak-magyar- gáltatás, amely nemcsak a folyóiratszámok tar-
országi régió egyetlen nagy nyilvános szakkönyv- talomjegyzékének böngészését, hanem a szerzõ
táraként a térség fejlesztésének is szakirodalmi és/vagy a címben levõ szavak keresését is lehe-
bázisa közel nyolcszázezer kötetes könyv- és tõvé teszi. (A szolgáltatás elérhetõsége: http://
folyóirat-állományával. marki.lib.uni-miskolc.hulkezdo.php) A web-ki-
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szolgáIón (www.lib.uni-miskolc.hu) keresztül a nemzeti kulturális örökség e részének közkinccsé"
könyvtár katalógusa a világ bármely részérõl tétele az interneten is. ~!
elérhetõ, A katalógusban megtalált példányok A levéltár az egyetem két és fél évszázados
távolról elõjegyezhetõk, a kikö1csönzött mûvek történetének forrásait õrzi, s gyûjti a rá vonatko-
hosszabbíthatók, illetve listájuk megtekinthetõ az zó, kapcsolódó. dokumentumokat (kiemelkedõ
olvasói vonalkód adatainak bevitelével. Számí- tanárok, egykori hallgatók életmûvét stb.), vala-
tógépes katalógusunk jelenleg az állománynak mint a magyarországi bányászat és kohászat
'kb. egynegyedét tárja fel, de a folyamatos ret- történetével kapcsolatos kéziratos és nyomtatott
rospektív feldolgozás eredményeként évrõl évre forrásokat.
nõ a feldolgozottság mértéke. A múzeum állandó kiállításon mutatja be az

A könyvtárközi szolgáltatások keretében ál- egyetem és az oktatás fejlõdését,
lományunk nagy része kölcsönözhetõ a hazai és Az intézménynek három szakmai publikációs
külföldi könyvtárak számára, kivéve a folyóira- sorozata van:
tokat, az olvasótermi állományt és a muzeális -A Miskolci Egyetemi Könyvtár, Levéltár
értékû köteteket. Könyvtárközi szolgáltatásaink és Múzeum kiadványai, 1-28. 1953-2001.
javitása érdekében az elmúlt évben ODR-pályá- -Közlemények a magyarországi ásványi
zatból beszereztük az ARI EL dokumentumtováb- nyersanyagok történetébõl. 1-13. 1982-2002.
bitó szoftvert, amelynek telepítéséveI megterem- -A bányászat, kohászat és földtan klasszi-
tÓdött az on-line információküldés lehetõsége, s kusai 1-10, 1987-2002.
ezzel a nem kölcsönözhetõ állományról történõ
gyorsabb másolatszolgáltatás is. Ez a lehetõség A könyvtár elérhetõsége:
feltehetõleg tovább fogja növelni a szolgáltatás Miskolci Egyetem Könyvtár, Levéltár,
népszerûségét. Múzeum

Könyvtárunk 1999 novemberétõl az Európai Webcím: www.lib.uni-misko1c.hu
Bizottság Oktatási és Kulturális Fõigazgatósá- Cím: 3515 Miskolc -Egyetemváros
gának engedélyével önálló Európai Dokumentá- Telefon:
ciós Központot mûködtet. A szervezet segítsé- tájékoztatás: (46) 361-416
gével minden olyan kiadvány állományunkba könyvtárközi kölcsönzés: (46) 565-111/16-58
kerül, melyet az Európai Unió intézményei je- Fax: (46) 563-489
lentetnek meg: rendeletek, statisztikák, gazdasá- E-mail:
gi és politikai tanulmányok, elemzések, össze- .könyvtárközi kölcsönzés: konph@gold,uni-
foglalók. A dokumentumok többsége helyben miskolc.hu
használható, de a szükséges információk máso- tájékoztatás: kov11093@helka.iif.hu
lat formájában távolról is igényelhetõk. Nyitva tartás:

A Miskolci Egyetem Könyvtára nyilvános könyvtár: hétfõtõl péntekig 8-tól 20 óráig
intézmény, szolgáltatásait tizenhat éves kortól vizsgaidõszakban
bárki igénybe veheti a napi tizenkét órás nyitva hétfõtõl szombatig 8-tól 20 óráig
tartás ideje alatt. múzeum: hétfõtõl péntekig

A modem könyvtári tevékenység azonban -8-tól 13 óráig (egész évben)
a fönntartó egyetemhez hasonlóan -õsi gyöke- Tóth Mária
rekbõl táplálkozik. A Selmeci Mûemlékkönyv-
tár néven muzeális védettséget élvezõ, harminc- ..., , ,
ezer kötetes állományrész a seIrnecbányai bá- ..Fol?~peldanyo.~ ,
nyász-kohász alma mater -eredeti rendjében és a Konyvtarl Levelezo/lapbol

teljes épségében fennmaradt -könyvtárát tartal- A Iap szerkesztõsége elkallódott vagy el-
mazza az 1735 és 1919 közötti évekbõl, A vi- veszett példányok pótlására térítés nélkül fel-
lágviszonylatban egyedülálló mûszaki természet- ajánlja megmaradt készletét.
tudományos könyvtár évente több ezer hazai és Igényeiket a 331-1398-as telefonon/faxon,
k..l":"'ld ' k b rt , '. deklõdõt fogad vagye-mailben az iksz@oszk,hu címen ad-

u 10 1 sza em e es ere .h f. k I
A gyûjtemény digitalizálása révén -amely a a Ja e,

közelmúltban kezdõdött el -lehetõvé válik a
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