
2012 novemberében – tartalmilag és for-
mailag – megújult honlappal jelentkezett
(http://lis.elte.hu) az Eötvös Loránd Tu-
dományegyetem Bölcsészettudományi
Kar Könyvtár- és Információtudományi
Intézete (ELTE BTK KITI). Az egyes
menüpontokon keresztül szeretnénk rá-
irányítani a figyelmet Magyarország elsõ
(és negyven éven keresztül egyedüli) fel-
sõfokú könyvtárosképzõ intézményének
– a változó környezeti tényezõkhöz, illet-
ve a munkaerõpiaci igényekhez folytono-
san igazodó – oktatási és kutatási tevé-
kenységére.

Történet

Magyarországon az egyetemi könyvtá-
rosképzés az ELTE BTK-n indult meg az
1948/49-es tanévben. A közmûvelõdési
és szakkönyvtári hálózatok igényeinek
megfelelõen rövidesen átalakult és kor-
szerûsödött a kezdetben erõsen történeti
jellegû oktatás.

Kovács Máté tanszékvezetõi kineve-
zésétõl (1956) kezdve, az egyre fejlõdõ
könyvtári rendszer szükségleteit felmér-
ve, elkezdõdött az esti és levelezõ kép-
zés, valamint a kiegészítõ oktatás is a
könyvtárosi diplomával nem rendelkezõ

szakemberek számára. A magyar könyv-
táros szakma – és az idõközben a vidéki
képzõhelyeken is megindult könyvtártu-
dományi felsõoktatás – prominensei
szinte kivétel nélkül tanszékünkön vé-
geztek, szereztek doktori címet.

A nyolcvanas évek végétõl a számí-
tástechnika, a tudományos tájékoztatás, a
multinacionális adatbázisok, a kilencve-
nes évek végétõl az EU-információk,
majd az üzleti információk kezelésének
oktatásával, kutatásával bõvítettük prog-
ramunkat.

Intézetünk oktatási és kutatási kon-
cepcióját napjainkig meghatározta a nagy
hagyományú ötéves egyetemi könyvtá-
rosképzés és a tudós szakembereket 
fogadó könyvtártudományi doktori prog-
ram szerves egysége. A hazai könyvtártu-
dományi diszciplínák legfelsõ szintjét, a
PhD-fokozatot adó doktori képzést 1997-
ben Voit Krisztina akkori tanszékvezetõ
vezetésével valósítottuk meg, és azóta is
biztosítjuk szakmánknak, illetve tudo-
mányágunknak az ELTE Irodalomtudo-
mányi Doktori Iskola programjaként,
melynek jelenlegi vezetõje Sebestyén
György.

2001-tõl a kreditalapú tanterv, majd a
fõiskolai képzés teljes integrálása és az
intézetbe strukturálódás teremtette meg
az oktató- és kutatóhely mai, korszerû
kereteit. 2003-ban így jött létre az Infor-
matikai és Könyvtártudományi Intézet
mint az ELTE BTK egyik legfiatalabb
szervezeti egysége a Könyvtártudományi
Tanszékbõl, az Informatika Tanszékbõl,
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illetve az Informatikai és Oktatástechni-
kai Központból. Utóbbi 2008-tól a Gaz-
dasági és Üzemeltetési Hivatal égisze
alatt mûködik. 2005-ben az intézet részé-
vé vált a Fõiskolai Könyvtár-Informatika
Központ (az ELTE egykori Tanárképzõ
Fõiskolai Karának Könyvtár Tanszéke),
mely 2008 õszére beolvadt a Könyvtártu-
dományi Tanszékbe. 2006-ban az intézet-
hez csatlakozott az Alkalmazott Nyelvé-
szeti Tanszék, amely 2009-ben a Magyar
Nyelvtudományi és Finnugor Intézetbe
integrálódott. Szervezeti egységünk
2012. július 1-jétõl – Kiszl Péter intézet-
igazgató elõterjesztése alapján – Könyv-
tár- és Információtudományi Intézetként
folytatja munkáját, és két tanszéket fog-
lal magában:

• a Könyvtártudományi Tanszéket
(tanszékvezetõ: Sebestyén György), 

• az Informatika Tanszékbõl névválto-
zással létrejött Információtudományi
Tanszéket (tanszékvezetõ: Kiszl Péter). 

2004-tõl intézetünk ad helyet az or-
szág könyvtárosképzõ intézményeit tö-
mörítõ informatikus könyvtáros BA és
MA konzorciumnak Sebestyén György
elnökletével.

2006 õszétõl a Magyar Akkreditációs
Bizottság (MAB) feltétel nélküli, teljes
akkreditációjával indult el intézetünkben
a BA-képzés három szakirányon:

• könyvtörténet szakirány (felelõs:
Voit Krisztina, akinek 2010-ben tragikus
hirtelenséggel bekövetkezett halála miatt
a szakirány jelenleg szünetel), 

• EU-információ szakirány (felelõs:
Sebestyén György), 

• információ- és tudásmenedzsment
szakirány (felelõs: Kiszl Péter).

2008. július 4-én kelt határozatával a
MAB szaktudományi (kutatás-fejleszté-
si) információmenedzser (felelõs: Sebes-
tyén György) és üzleti információmene-
dzser (felelõs: Kiszl Péter) szakirányo-
kon engedélyezte informatikus könyvtá-
ros mesterképzéseink indítását a 2009-es
tanévtõl.

Honlapunkon – szakmai önéletraj-
zokkal, jelentõsebb publikációk listájával
kiegészített – részletes összeállítások ol-
vashatók intézetigazgatóinkról és tan-
székvezetõinkrõl (1. ábra).

Oktatás

Nem csak a hallgatók számára kiemelt
hasznosságú az elõzõekben ismertetett –
az országban egyedülálló könyvtár- és in-
formációtudományi – BA–MA–PhD (és
részismereti) kínálat hálóterveinek, 
szabályzatainak, szakdolgozati és záró-
vizsga-követelményeinek, praktikus tud-
nivalóinak stb. közzététele. (Meg kell 
jegyezni, hogy a háromciklusú képzés 
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sajátosságából fakadóan – alapszakon –
lehetõség nyílik nem könyvtáros szak-
irány választására is: ez az ELTE BTK-n
majdnem 70 minort jelent.)

Az iskolapadban történõ elméleti tu-
dásbõvítés mellett nélkülözhetetlen a
szakmai gyakorlatok szervezése. 2008-
tól mostanáig közel ezer szakmai gyakor-
latot bonyolítottunk, közülük majdnem
százat a versenyszférában. Az elsõ húsz
legnépszerûbb gyakorlati helyünket az 
1. táblázat szemlélteti.

A képzés nemzetközi átjárhatóságát,
hallgatóink és oktatóink külföldi tanul-
mányait hivatott elõsegíteni ERASMUS
kapcsolatrendszerünk, melynek tudniva-
lóit ugyancsak közzétettük az érdeklõdõk
számára. Legújabb partnerintézmé-
nyünk: Alexander Technological Edu-
cational Institution of Thessaloniki.

Kutatás

Intézetünk kutatási tevékenységének böl-
csõje a könyvtártudományi
doktori program. Képzé-
sünkben 1958 és 1996 kö-
zött 164 bölcsészdoktor
védett, illetve 1997-tõl
napjainkig 34 szerzett
PhD-fokozatot. Ezen tudós
könyvtárosok tételes re-
gisztrációját is tartalmazza
webes megjelenésünk.

Az egyetemi tehetség-
gondozás alappillére az
Országos Tudományos 
Diákkör (OTDK), melyen
hallgatóink rendre impo-
záns eredményeket érnek

el: 3 Pro Scientia díjas, 7 elsõ hely (közü-
lük egy kiemelt elsõ hely), 7 különdíjas
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1. ábra
Az ELTE BTK KITI intézetigazgatói 
és tanszékvezetõi, 1949–2012

ELTE BTK 
KÖNYVTÁR- ÉS 

INFORMÁCIÓTUDOMÁNYI 
INTÉZET

Kiszl Péter (2011–)
Sebestyén György (2007–2011)

Borsodi Csaba (2006–2007)
Lóth László (2003–2006)

Könyvtártudományi Tanszék

Sebestyén György (1998–)
Bak Borbála (1997–1998)

Voit Krisztina (1994–1997)
Fülöp Géza (1986–1994)
Dán Róbert (1980–1986)

Babiczky Béla (1978–1980)
Kiss István (1972–1978)

Kovács Máté (1956–1972)
Szauder József és Nagy Miklós (1954–1956)

Haraszthy Gyula (1951–1954)
Varjas Béla (1949–1951)

Információtudományi 
(egykori Informatika) Tanszék

Kiszl Péter (2012–)
Lóth László (2003–2012)

1. táblázat
Az elsõ húsz legnépszerûbb informatikus
könyvtáros szakmai gyakorlóhely az ELTE BTK
hallgatóinak körében, 2008–2012



dolgozattal büszkélkedhetünk a közel-
múltból. Témavezetõjüket is tartalmazó
listájuk ugyancsak olvasható az inter-
neten, ugyanúgy, ahogy minden egyes
oktató oldalán kutatási területeinek pub-
likációkkal, konferencia-elõadásokkal,
pályázatokkal dokumentált felsorolásai.

Tudományos mûhelyünk potenciálját
képekben is szemlélteti az intézethez kö-
tõdõ kiadványok címlapjainak és kapcso-
lódó bibliográfiai leírásainak – közel fél-
száz kötetnek – Picasa webalbuma.

Infrastruktúra

Intézetünk – a 2011 nyarán történt inté-
zetigazgatói intézkedéseknek köszön-
hetõen – korszerû számítástechnikai 
laborokkal rendelkezik, amelyekben biz-
tosítjuk az oktatáshoz és kutatáshoz

szükséges hardveres, illetve szoftveres
feltételeket. Könyvtárunk 4 darab mun-
kaállomással várja olvasóit, a Múzeum
körút alagsori intézeti tereiben pedig
több – szabadon használható – számító-
gép segíti az informatikus könyvtáros
hallgatók tanórán kívüli felkészülését, is-
meretszerzését (2. ábra).

Hálózatunk (ELTENET) számokban:
22 épületben 8500 kiszolgált felhaszná-
lói végpont; redundáns, 10 Gbit/sec 
sebességû kapcsolat az akadémiai gerinc-
hálózat felé. Az intézet valamennyi helyi-
ségében elérhetõ wifi-szolgáltatás.

Oktatók

Intézetünk két tanszéke összes oktatójá-
nak (3. ábra) szakmai önéletrajzát, kuta-
tási aktivitását, az MTMT-ben (Magyar
Tudományos Mûvek Tára) rögzített ada-
tait, doktori témavezetõ esetében ODT-s
(Országos Doktori Tanács) adatlapját, fo-
gadóóráját, órarendjét, illetve egyetemi
irodájának térképes megjelenítését is biz-
tosítjuk. Mindez opcionálisan kiegészül-
het – személyre szabott – további menü-
pontokkal (pl. kurzusok segédanyagai,
tanmenetei). 

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2012. december6

Múzeum krt. 6–8. alagsor

103 gépterem
• 20+1 számítógép projektorral

104 gépterem
• 10 számítógép projektorral

105 gépterem
• 12 számítógép
109 gépterem

• 20+1 számítógép projektorral
Alagsori szabadon használható közösségi tér

• 10 számítógép

Múzeum krt. 6–8. magasföldszint

Fszt. 6. tanterem
• 1 számítógép projektorral
Fszt. 5. (intézeti könyvtár)

• 4 számítógép
Fszt. 1–10. (oktatói szobák)

Rákóczi út 5. alagsor

P-09 gépterem
• 25+1 számítógép projektorral

P-08 gépterem
• 10 számítógép

2. ábra
Az ELTE BTK KITI technikai infrastruktúrája

Az ELTE BTK KITI 109-es számítógépes
tanterme



Fõállású kollégáink csoportkép alap-
ján is azonosíthatók, adatlapjuk kapcso-
latfelvételi lehetõségekkel (telefon, 
e-mail, telefonszám belsõ mellékkel, in-
tézeti szobaszám térképpel) elõhívható.
Innen kiindulva böngészhetõk az Intézeti
Tanács meghívói, illetve olvashatók tag-
jai és az egyetem szervezeti és mûködési
szabályzatai is.

Könyvtár

Az ELTE Egyetemi Könyvtári Szolgálat
(EKSZ) hálózatának részét képezõ gyûj-
teményben megtalálhatók a könyvtár- és
információtudomány legfontosabb ha-
gyományos és elektronikus dokumentu-
mai, állománya kb. 12 ezer kötet. 
A könyvtár fõállású könyvtárossal és
mindennapi nyitva tartással segíti a szak
hallgatóinak, oktatóinak tanulmányait, 
illetve tudományos munkáját. A könyv-
tárból elérhetõk a kar által elõfizetett tu-
dományos szakirodalmi adatbázisok, pél-
dául a JSTOR, az EBSCO és az EISZ
adattár kínálata.

Távolról is kereshetõk a már tárgyalt
doktori disszertációk adatai, illetve 2003-
tól a szakdolgozatok, valamint – úttörõ
kezdeményezésként – néhány kurzus
szemináriumi munkái.

A könyvtárismertetõn, katalóguso-
kon, friss beszerzéseken túl folyóiratok-
ról (pl. Online, Searcher) rendszeres re-
cenziókat teszünk közzé.

Virtuális olvasóterem

Egyre népszerûbb feedolvasó szolgálta-
tásunk, mely a következõ médiumokat
szemlézi: KATALIST, KIT Hírlevél,
Infotech hírek, ELTE Egyetemi Könyv-
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Oktatók

Dr. habil. Kiszl Péter
egyetemi docens, intézetigazgató, tanszékvezetõ, 

szakirányfelelõs
Prof. dr. Sebestyén György

egyetemi tanár, tanszékvezetõ, szakirányfelelõs, doktori
program vezetõ

Barátné dr. Hajdu Ágnes
egyetemi adjunktus, OTDK-felelõs

Prof. dr. Horváth Péter
címzetes egyetemi tanár

Dr. Iván Géza
ny. tudományos fõmunkatárs

Dr. Fodor János
egyetemi adjunktus, tudományos titkár

Dr. Senkei-Kis Zoltán
egyetemi tanársegéd, szakmai gyakorlatok koordinátora

Dr. Kosztyánné dr. Mátrai Rita
egyetemi tanársegéd (GYES-en)

Boda Gáborné Köntös Nelli
egyetemi tanársegéd, intézeti titkár

Németh Katalin
egyetemi tanársegéd, intézeti oktatás- 

és tanulmányi felelõs
Bella Katalin

egyetemi tanársegéd, nemzetközi kapcsolatok 
koordinátora

Boros Tibor
egyetemi tanársegéd, intézeti infrastruktúra- és 

rendezvénykoordinátor
Stummer János

egyetemi tanársegéd, pályázati felelõs

Óraadók

Képes Gábor
megbízott elõadó

Dr. Kerekes Pál
megbízott elõadó
Dr. Kis Ádám

címzetes egyetemi docens, megbízott elõadó
Takács Dániel
megbízott elõadó

Dr. Tóth Etelka
fõiskolai docens, megbízott elõadó

Dr. Veszelszki Ágnes
egyetemi tanársegéd, megbízott elõadó

Dr. V. Ecsedy Judit
doktori képzésben megbízott elõadó

Nem oktató munkatársak

Dr. Patkósné Tóth Zsuzsanna
intézeti könyvtáros

Moravcsik Szilvia
intézeti elõadó

Demonstrátor

Uri-Kovács József
informatikus könyvtáros II. évfolyamos MA-hallgató

3. ábra
Az ELTE BTK KITI munkatársai a 2012/2013. õszi
szemeszterben



tár, Országos Széchényi Könyvtár, Petõfi
Irodalmi Múzeum, Miner – könyvtári
blogok, Moly.hu, Library Journal web
2.0, IFLA blog, iLibrarian, LIS news.

Statikus mellett dinamikus elemekkel
is bõvülnek tartalmaink: videofelvétel
nézhetõ Ragnar Audunson, az Oslo and
Akershus University College of Applied
Sciences professzorának 2012. áprilisi
látogatásáról és Havas Katalin, a Fõváro-
si Szabó Ervin Könyvtár – ma már nyu-
galmazott – neves munkatársának rend-
hagyó tanórájáról.

Galéria

2001-tõl ezres nagyságrendû fotó keres-
hetõ tanszékeink, intézetünk oktatási, ku-
tatási és szabadidõs életérõl az alábbi
csoportosításban: konferenciák, esemé-
nyek, védések, intézeti rendezvények,
életképek.

Blog

Legfrissebb híreinket 2006 óta tesszük
közzé blogunkban, eddig 234 bejegyzés
született – közel tízféle kategóriában (pl.
tanévkezdés, események).

Hallgatók

Egyetem nincs diákság nélkül. Az intéze-
ti és a szakos hallgatói érdekképviselet
mozgalmas és tartalmas mindennapjairól
ad ízelítõt a vonatkozó blog, számos fo-
tóalbum, de egyetemi, kari és szakos
Alumni fórumaink is kiemelt tájékozódá-
si pontok egykori és jelenlegi tanulóink
körében. 

Címlap

Váltakozó fotómontázs kíséretében,
egyéb hasznos linkek mellett, címlapun-
kon tesszük közzé a ma már elkerülhetet-
len Facebook-hivatkozásunk, valamint
blogunk öt legfrissebb hírét. Ugyanígy
kiemelt szakmai partnereink (Tudomá-
nyos és Mûszaki Tájékoztatás címû
könyvtár- és információtudományi szak-
folyóirat, ELTE EKSZ), fõbb szakmai
gyakorlóhelyeink (1. táblázatban kifejt-
ve), illetve támogatóink (Bisnode cso-
port: PartnerControl, Dun&Bradsreet,
Kompass, Soliditet; Opten; Infodok;
Complex; Monguz) logóit. 

Küldetésnyilatkozatunk, szervezeti
felépítésünk és felvételi információink is
innen követhetõk (l. Válassz minket! –
köszöntõ leendõ hallgatóinknak, 4. ábra).
Ide kerülnek fel intézetünk hallgatóinak
és oktatóinak budapesti gimnáziumok-
ban – a tél folyamán – zajló látogatásai,
melyek célja szakunk népszerûsítése, je-
lentkezõk toborzása, a szak tartalmának
megismertetése, hiszen: „Régi az újjal –
ez tehát a biztos recept. Megtartva a
»Váncza sütõport«, folyamatosan törek-
szünk az innovációra. Szükségszerû ez,
hiszen az informatikus könyvtárosképzés
is elüzletiesedett. Mi sem igazolja ezt
jobban, mint az, hogy az idei szemeszter-
ben az ELTE BTK-n az államilag finan-
szírozottaknál már jelentõsen több 
önköltséges hallgató kezdte meg tanul-
mányait. Ez is erõsít bennünket abban,
hogy jó úton haladunk [...]”1

Reméljük, rövid – és teljességre ko-
rántsem törekvõ, inkább honlapunk meg-
tekintéséhez kedvcsináló – összeállítá-
sunkkal is sikerült megerõsítenünk, hogy
az ország legrégebbi felsõoktatási intéz-
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1 Kiszl Péter: Haladjunk a korral! Szerkesztõi 
ajánló = Tudományos és Mûszaki Tájékoztatás. 
59. évf. 2012. 9. sz. Belsõ borító



Kedves Barátunk! 

Nagy valószínûséggel a Facebook-generáció
tagjai közé tartozol, akiket a Homo infor-
maticus és a Homo globalis kategóriájába
sorolnak egyesek. Hol van már az elsõ Ho-
mo sapiens, hol van a már a kõbaltás ember,
aki mamutra vadászott és az óriási barlangi
medve ellen harcolt! Kõbalta helyett
okostelefonodat hordozod mindenhová, és a
mamuthoz legfeljebb csak annyi közöd van,
hogy a Mammutmailen küldesz vagy kapsz
egy óriásfájlt. 

A tréfát félretéve, vitathatatlanul a global-
izmus és az információs társadalom korát él-
jük, bár egyesek szerint továbbfejlõdve már
elértük a tudásalapú társadalmat is. Óriási
mennyiségû információ halmozódott fel,
óriási mennyiségû információ áramlik és
cserélõdik ki a nap minden másodpercében,
amelyek hatalmas tudáshalmazokká állnak
össze és egyre felbecsülhetetlenebb értéket
képviselnek.

Mindezekben az informatika és a távköz-
lés kulcsszerepe világosan rajzolódik ki a
közvélemény számára. A számítógépek, az
Internet, a mobiltelefónia, a mûholdas táv-
közlés teljesítménye és szédítõ ütemû fejlõ-
dése közismert. De elgondolkoztál-e már a
tartalmon, jobban mondva tartalmakon,
amelyeket ezek a hipermodern technológiák
tárolnak és közvetítenek? És most nem
azokra a tartalmakra – nagyon fontos és ér-
tékes tartalmakra – gondolunk, amelyeket a
Facebookon és az Interneten állandóan el-
érsz és használsz, és amelyeket olyan jól 
ismersz, hiszen ezek világában élsz – fóru-
mok, blogok, linkgyûjtemények, Wikik, por-
tálok, közösségi, kép- és videómegosztó ol-
dalak, hírcsatornák, podcast, mashup és a
többi. Itt azokra a tartalmakra gondolunk,
amelyek a legfejlettebb országok gazdasági
és politikai versenyképességének, illetve ve-
zetõ pozíciójának az alapját képezik, és
amelyek – amennyiben professzionális szin-
ten menedzselik õket – az olyan országok-
nak, mint hazánk is, az élvonalhoz történõ
felzárkóztatásának a zálogai. Cégek: multik,
hazaiak, amerikaiak vagy japánok, kis-, kö-

zép- vagy akár óriásvállalatok fontos adatai,
információk termelésükrõl, pénzügyeikrõl,
fejlesztéseikrõl, piaci sikereikrõl vagy ku-
darcaikról: ha nálunk tanulsz, ezeket Te
mind fel tudod hajtani – villámgyorsan és a
legmegbízhatóbb forrásokból. Kell még
ezekhez a jogszabályi vagy joggyakorlati
háttér, vagy a telefonszámok és az egyéb el-
érhetõségek? Kizongorázod a billentyûze-
ten, hamarabb, mint egy Mozart-szonáta 
elsõ tételét! És ez még nem minden. A gaz-
dasági fejlõdés fõ motorja a modern techno-
lógia, ez pedig nem fejlõdhet a hatékony 
tudományos kutatás nélkül. Innováció, kuta-
tás-fejlesztés, szabadalmaztatás, az ezekkel
kapcsolatos banki, állami és EU-források:
vajon hol találhatók meg az ezekre vonatko-
zó információk? Nos, hatalmas multinacio-
nális adatbázisokban, amelyeket csak a leg-
kiválóbb profik ismernek és csak a legkivá-
lóbb profik képesek használni. És mi ponto-
san azért vagyunk, hogy Belõled is ilyen
profit – az amerikai kifejezéssel élve: „infor-
mation professional”-t – faragjunk. (Persze
csak akkor, ha Te is akarod.) Ha hozzánk
jársz, lehetsz (üzleti vagy kutatás-fejlesz-
tési) információmenedzser, lehetsz európai
uniós információs szakértõ – ezek a mi fõ
szakirányaink.

De amennyiben mégis idegenkednél a
fenti dinamikusabb környezettõl, mert szá-
modra a hagyományos könyvtári világ 
nyugodtabbnak, harmonikusabbnak és von-
zóbbnak tûnik, akkor ebben a vonatkozás-
ban is megkapsz tõlünk minden szükséges
tudást. Legfeljebb elsõsorban nem Homo
informaticus, hanem Homo bibliothecarius
leszel – ez utóbbi bizony már több ezer éve
megbecsült hivatás és szolid egzisztencia. 

Budapest, 2012. november 7. 

Dr. habil. Kiszl Péter
intézetigazgató és tanszékvezetõ  

Prof. dr. Sebestyén György
tanszékvezetõ és doktori programvezetõ
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4. ábra
Az ELTE BTK KITI leendõ hallgatóinak szóló köszöntõje



ményében, évek óta, rendre az elsõnek
rangsorolt magyar karán mûködõ intéze-
tünk képzési programját választó szak-
emberjelöltek elsajátíthatják a legkorsze-
rûbb könyvtár- és információtudományi
eredmények elméleti és gyakorlati hátte-
rét, hogy önálló gondolkodású, alkotó és
– az infokommunikációs modernizáció
hatására rohamléptekben fejlõdõ, egyút-
tal rendkívül szerteágazó – interdiszcipli-
náris értelmiségi pályán kamatoztathas-
sák tehetségüket az információs és tudás-
társadalom intézményeiben: a könyvtá-
rakban és kulturális irányultságú non-
profit szervezetekben épp úgy, mint piaci
információszolgáltató vállalkozásokban
és nagyvállalati információs központok-
ban vagy a közigazgatásban, valamint
bármely, információs szakképzettséget
igénylõ területen. ■
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Az ELTE BTK KITI honlapjának egy részlete

Kiszl Péter

ELTE Egyetemi Könyvtár november 
8-án ismét megrendezte õszi szakmai
napját. A 2011-ben hagyományteremtõ
szándékkal indított rendezvénysorozat
célja, hogy az ELTE Könyvtári Szolgála-
ta bemutassa a szakmai közönség számá-
ra a nagy múltú intézményben folyó
munkát, a könyvtárosok annak érdeké-
ben tett erõfeszítéseit, hogy megõrizzék
az intézmény pozitív hagyományait, s a
könyvtárak megfeleljenek a modern fel-
sõoktatási könyvtárral szemben támasz-
tott elvárásoknak.

A rendezvény elsõ része Minõség
szervezeti keretekben címmel átfogó ösz-
szegzést adott az ELTE Egyetemi
Könyvtári Szolgálatának könyvtáraiban
négy éve zajló összehangolt minõségfej-
lesztési projekt eredményeirõl.

A délutáni elõadások Új igények,
megújuló könyvtárosok mottóval színes
körképet mutattak arról a folyamatról,
ahogy az ELTE könyvtárai és könyvtári
szakemberképzése eleget kívánnak tenni
a könyvtárhasználók egyre változó és 
bõvülõ elvárásainak. Az elõadások bepil-
lantást nyújtottak a szakmai mûhelymun-
ka hétköznapjaiba és az ELTE könyvtá-
rosait foglalkoztató feladatok, problémák
megoldási módszereibe.

A rendezvény megnyitó aktusaként
került sor Gömöri György költõ és mû-
fordító könyvgyûjteményének ünnepé-
lyes átvételére.

Gömöri György 1956 után Angliában,
Amerikában élõ, magyar és lengyel iro-
dalmat oktató egyetemi tanár, költõ mint

Hagyományok és kihívások II. címmel   


