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A 2015. év fontosabb történései 
A 2015. évben az Egyetem életében bekövetkezett jelentős változások – a kancellári rendszer bevezetése, az 
egyetemi szervezet kétszeri megváltoztatása, az egyetemen működő könyvtárak és levéltárak egy szervezetbe 
integrálása, majd ismételt szétválasztása, a Székesfehérváron létrehozandó új campus könyvtárával kapcsolatos 
elképzelések kidolgozása – nagymértékben meghatározták a könyvtár feladatait. Ehhez járultak hozzá azok a 
jogszabályi változások [30/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet, 2015. évi CXXXI. törvény egyes, a felsőoktatás 
szabályozására vonatkozó törvények módosításáról], amelyek a könyvtár működésének szakmai kereteit 
érintették. 

A könyvtári szervezet változásai 

A 2014. év során az Egyetem vezetése részéről felmerült az Egyetem két campusát kiszolgáló két önálló 
könyvtári szervezet integrációjának igénye. Egyetemünk kancellárjának 2014. novemberi kinevezése után 
véglegessé vált, hogy a Központi Könyvtár, az Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár, valamint az Egyetemi Levéltár 
egy szervezetben működve dolgoznak a továbbiakban. Az új szervezetet tükröző SZMR 2015 elején készült el, s 
az új szervezeti egység 2015 februárjától működött Egyetemi Könyvtár és Levéltár elnevezéssel. A Budai 
Campuson működő Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár státusa és neve megváltozott. A könyvtár főigazgatójának 
irányításával Entz Ferenc Tagkönyvtár néven folytatta tevékenységét. A tagkönyvtár igazgatója munkairányítói 
jogkörrel rendelkezve vezette a Budai Campuson működő könyvtárat. A budai levéltár az Egyetemi Levéltárba 
integrálódott, az Egyetemi Könyvtár és Levéltár részeként. 

A könyvtári és levéltári integráció következtében egy sor feladat adódott, amelyeket az év során teljesítettünk. 
Munkafolyamatokat tekintettünk át, hangoltunk össze, illetve csoportosítottunk át a két könyvtár között. Új 
munkaköri leírásokat készítettünk. Az integráció érdekében kialakított szorosabb együttműködés kiterjedt az 
egész Egyetemre egységesen érvényes dokumentum beszerzési szabályozás bevezetésére, közös 
szolgáltatáspolitika kialakítására, dokumentum beszerzések közös ügyintézésére, tréningekkel, 
felhasználóképzéssel, szaktájékoztatással, MTMT-vel kapcsolatos egyeztetésekre. Egységes honlapot 
készítettünk a két könyvtár és a levéltár számára. Elindítottuk a Budai Campus széttagolt tanszéki könyvtári 
hálózatának felülvizsgálatát a jövőbeli konszolidáció szándékával. A teljes szervezeti egység számára a 
Titkárság intézte a gazdálkodással és adminisztrációval kapcsolatos ügyeket. 

A 2015 szeptemberében meghozott fenntartói döntés értelmében a Budai Campus 2016. január 1-jétől a Szent 
István Egyetem keretein belül működik tovább budai telephelyén. A döntés értelmében a szervezetek 
szétválasztásával, az átadással kapcsolatos feladatok elvégzése vált szükségessé. A feladatokat a kijelölt 
határidőre teljesítettük. 

A könyvtári szolgáltatások minőségének és fenntarthatóságának biztosítása 

2015-ben folytatódott az a jelentős és kedvező tendencia, amely az egyetem belső irányítási és információs 
rendszerének stabilizálódásaként fogalmazható meg, immár a kancellári rendszer keretei között. A könyvtár 
működése a gazdálkodási feltételek alapján stabil és tervezhető volt, rendelkezésre álltak a szolgáltatások 
biztosításához szükséges erőforrások. 

Folyamatosan végeztük az országos könyvtári ellátó rendszerben való részvételből eredő feladatokat (MOKKA-
ODR: katalógus rekordok készítése a nemzeti rendszer számára, könyvtárközi kölcsönzés, EISZ programban 
előfizetések koordinálása, pénzügyi feltételek biztosítása, a nyílt hozzáférés hazai infrastruktúrájának és 
szabványosításának fejlesztése, a MATARKA nevű országos cikkadatbázisban a kijelölt folyóiratok feldolgozása, 
stb.). 

Egységes, szabályozott dokumentum beszerzés 

Jelentős előrelépés volt a dokumentum beszerzéseket szabályozó 7/2015. (IV. 14.) sz. kancellári utasítás 
előkészítése. Az utasítás értelmében minden oktatási, kutatási célú és a munkavégzéshez szükséges nyomtatott 
vagy elektronikus dokumentum beszerzése kizárólag a könyvtáron keresztül történik és az utóbbi kategória 
kivételével a könyvtárban is kerül elhelyezésre. Ez biztosítja, hogy az egyetemi források az egyetemi közösség 
érdekében hasznosuljanak, az ezekből vásárolt dokumentumok az egész egyetemi közösség számára 
használhatóvá váljanak. 
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Konzultációs szobák – hallgatói prezentációs lehetőség 
A hallgatói szervezetekkel való jó együttműködés keretében közös projektet indítottunk a Gazdálkodástudományi 
Kar Hallgatói Önkormányzatával a konzultációs szobák technikai továbbfejlesztésére. A falon elhelyezett 
nagyképernyős televíziók alkalmassá teszik a szobákat a hallgatói prezentációik elkészítésére és kipróbálására, 
egyebek mellett a TDK-ra való felkészülésre. A prezentációra alkalmas konzultációs szobák átadására 2015 
szeptemberében ünnepélyes keretek között került sor. 

Székesfehérvári Campus könyvtára 

Döntés született arról, hogy a Budapesti Corvinus Egyetem 2016 szeptemberétől székesfehérvári telephelyén 
(Székesfehérvári Campusán) képzéseket indít (emberi erőforrások, gazdálkodási és menedzsment, pénzügy és 
számvitel, gazdaságinformatikus, kommunikáció és médiatudomány, nemzetközi tanulmányok). Könyvtárunk 
részt vett és folyamatosan részt vesz a képzési helyszínen biztosítandó induló dokumentum állomány 
összeállításában és a jövőbeni színvonalas könyvtári szolgáltatás kialakításában. 

A könyvtár tevékenysége és mutatói 

Szolgáltatások 

Könyvtárlátogatás 

2015-ben 255 nyitvatartási napon 322.315 fő látogató kereste fel a könyvtárat. Ötéves periódust tekintve a 
látogatószám hullámzó, a 2012-2013-as csökkenés után enyhe emelkedés tapasztalható. 

 

Az érvényes tagságú felhasználók száma 19.051 fő volt, ebből 79 % egyetemi polgár, 21 % külső olvasó. (A 
beiratkozott olvasók létszámára vonatkozó adatok a Mellékletek 2-4. sz. táblájában tekinthetők meg.) A külső 
olvasók esetében az elmúlt években: a kölcsönzési jogosultságot igénylő beiratkozók száma folyamatosan 
csökken, ugyanakkor a csak olvasótermi szolgáltatásokat igénylők száma jelentősen növekszik. 

Kölcsönzés, könyvtárközi kölcsönzés 

A kölcsönzött kötetek száma 2015-ben 103.052 db volt, átlag napi 404 kötetet vittek el, vagy hosszabbítottak 
meg. A kölcsönzési statisztika ötéves időszakot tekintve csökkenő irányt mutat. A 21. századi infokommunikációs 
környezetben a felhasználóknál előnyt élveznek az elektronikus dokumentumok, egyre több tananyag kerül 
elektronikus tankönyvtárba, és sajnálatosan elterjedt a tananyagok nem jogszerű terjesztése is. 
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http://kozgazdasagtudomany.uni-corvinus.hu/index.php?id=35827
http://gazdalkodastudomany.uni-corvinus.hu/fileadmin/user_upload/hu/gazdalkodastudomanyi_kar/files/Felveteli/alapszak_leirasok/Gazdalkodasi_es_menedzsment_BA_szakleiras.pdf
http://gazdalkodastudomany.uni-corvinus.hu/fileadmin/user_upload/hu/gazdalkodastudomanyi_kar/files/Felveteli/alapszak_leirasok/Penzugy_es_szamvitel_BA_szakleiras.pdf
http://gazdalkodastudomany.uni-corvinus.hu/fileadmin/user_upload/hu/gazdalkodastudomanyi_kar/files/Felveteli/alapszak_leirasok/Penzugy_es_szamvitel_BA_szakleiras.pdf
http://gazdalkodastudomany.uni-corvinus.hu/fileadmin/user_upload/hu/gazdalkodastudomanyi_kar/files/Felveteli/alapszak_leirasok/Gazdasaginformatikus_BSc_szakleiras_2012.pdf
http://tarsadalomtudomany.uni-corvinus.hu/index.php?id=21437
http://tarsadalomtudomany.uni-corvinus.hu/index.php?id=21438
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Az alábbi diagram jól mutatja, hogy a kölcsönzések 86%-a az egyetemi közösséget – hallgatókat, oktatókat, 
kutatókat – szolgálta. 

 

A karok kölcsönzési aktivitása nagyjából megfelel a létszámarányoknak. 

 

A raktári kérések száma évek óta csökkenő tendenciát mutat. Ezt figyelembe véve 2014 óta nem tartunk fenn 
önálló raktári kiszolgáló munkakört, a kölcsönző pultnál szolgálatot teljesítő munkatársak végzik a raktári kérések 
kiszolgálását. 

Az Országos Dokumentumellátó Rendszer (ODR) tagjaként könyvtárközi kölcsönzést végzünk. Bár a 
tevékenység fontos, kölcsönzési forgalmunkban ennek aránya nem jelentős. 2015-ben a könyvtárunkhoz más 
könyvtártól érkezett igények száma csökkent, az általunk kért dokumentumok száma azonban nőtt. A 
könyvtárközi kölcsönzésen túl egyedi dokumentumszolgáltatást elektronikus formában, a Subito szolgáltatáson 
keresztül és egyéb forrásból is biztosítottunk oktatóink számára. 

A kölcsönzésre, helyben használatra, könyvtárközi kölcsönzésre és dokumentumszolgáltatásra vonatkozó 
további mutatók a Mellékletek 1. sz. táblájában találhatók. 

Elektronikus szolgáltatások 

Honlap 

A könyvtár elektronikus szolgáltatásainak kiindulópontja a saját üzemeltetésű, magyar és angol nyelvű honlap, 
ami mobil eszközökre optimalizált változatban is elérhető. A honlap látogatottsága 2015-ben 172.484 alkalom volt 
a munkameneteket számoló Google Analytics szerint. A látogatók összesen 434.814 oldalt tekintettek meg a 
könyvtár honlapján. 

6% 

80% 

9% 5% 
Corvinus alkalmazott

Corvinus hallgató

Külső hallgató

Külső olvasó (minden
nem hallgató)

A kölcsönzés megoszlása olvasói kategóriánként 

60% 19% 

21% Gazdálkodástudományi Kar

Közgazdaságtudományi Kar

Társadalomtudományi Kar

A hallgatói kölcsönzések megoszlása a Közgáz Campus karai között 

http://www.lib.uni-corvinus.hu/
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A könyvtár jelen van népszerű internetes közösségi oldalakon, a Twitteren, a Facebookon és a Foursquare-en is. 

Előfizetett adatbázisok 

A könyvtár a vásárolt/licenszelt elektronikus tartalmak közreadásában törekszik korszerű és zökkenőmentes 
keresést és elérést biztosító virtuális tanulási és kutatási környezetet biztosítani a hallgatók és az oktatók 
számára. Előfizettük és a keresési lehetőségek közé beépítettük a források közötti eligazodást megkönnyítő 
Ebsco Discovery Service nevű szuperkeresőt. 

2015-ben a korábbiak mellett új szakirodalmi forrásokat is biztosítottunk, a kínálat a Sage Social Sciences and 
Humanities és a Cambridge Journals Online folyóirat-csomaggal, valamint az IMF eLibrary adatbázissal bővült. 
(Az adatbázisok előfizetéséről még a Gyűjteményszervezés, Adatbázis beszerzés pont és a Mellékletek 8. sz. 
táblája tájékoztat.) 

Az előfizetett adatbázisok használati mutatói a Mellékletek 6. sz. táblájában megtekinthetőek. 

Kutatástámogatás 

Egyetemi elektronikus archívumok, az egyetemi tartalmak nyilvános közzététele 

A könyvtár fontos, törvény által előírt feladata az egyetemi tartalmak kezelése és nyilvánossá tétele. A 
Corvinus Egyetemen keletkező szellemi termékek, kutatási eredmények, publikációk közzétételének eszköze a 
Corvinus Kutatások digitális intézményi repozitórium, az Egyetemen megvédett doktori dolgozatokat pedig a 
Corvinus Doktori Disszertációk archívumon keresztül tesszük elérhetővé. 

A Corvinus Kutatások (továbbiakban CK) repozitóriumban elhelyezett publikációk teljes szövegükkel szabadon 
elérhetők, így nem csak nemzetközi láthatóságuk nő, de egyúttal szerzőjük/közreadójuk megfelel a 
kutatásfinanszírozó szervezetek (OpenAIRE, EU FP7, Horizon2020, OTKA) által elvárt, egyre általánosabb nyílt 
hozzáférés követelményének is. A CK gyűjteményben elhelyezett publikációk elérhetők többek közt a Google 
Scholar, EconBiz, BASE tudományos keresőszolgáltatásokon keresztül. 

A repozitórium tartalmi bővítése magában foglalta az Egyetemen szerkesztett és kiadott folyóiratok 
(Vezetéstudomány, Köz-gazdaság, Corvinus Journal of Sociology and Social Policy) teljes archiválását a kiadói 
és szerzői engedélyek alapján. 

A Corvinus Kutatások után a Corvinus Disszertációk repozitórium statisztikai rendszerének (IRStats) 
konfigurálása és használatbavétele is megtörtént az év során. Az így nyomon követhető adatok igen magas 
letöltési számokat mutatnak. 

E két adatbázis mellett a könyvtár működteti és a tárhely korlátok függvényében tovább építi, a Szakdolgozatok – 
TDK dolgozatok adatbázisát is, aminek tartalma azonban teljes szöveggel csak az egyetemi hálózaton érhető el. 
A Mellékletek 5. sz. táblájában találhatók a repozitóriumainkra vonatkozó mutatók. 

Tudományos kutatás és publikálás támogatás 

Kiemelt célunk a könyvtár szerepének újraértelmezése annak érdekében, hogy még hatásosabban támogassa az 
Egyetemen folyó kutatások teljes folyamatát, beleértve a kutatási eredmények disszeminációját és az egyetemi 
tudásvagyon tartalmi kezelését is. 

A tanszéki kapcsolattartó tevékenység célja az oktató- és a kutatómunka közvetlen támogatása, az oktatók és 
a könyvtárosok közötti együttműködés elmélyítése. 2015-ben folytattuk a 2014-ben megkezdett, oktatók számára 
meghirdetett csoportos tájékoztatásokat, műhelybeszélgetéseket kínáló programsorozatunkat, hogy 
megismertessük őket a kutatást megkönnyítő alkalmazásokkal, publikációs és kapcsolatépítő csatornákkal, a 
publikációs tevékenység jogi környezetével (Publikációmenedzsment, szerzői jogi ismeretek és konzultáció, 
adatbázis tréningek, Open Access fórum, Mire jó a DOI?, Corvinus Kutatások repozitórium). 

Publikáció-nyilvántartás (MTMT), tudománymetriai szolgáltatások 

2015-ben megváltozott a korábban Magyar Tudományos Művek Tára néven ismert tudományos bibliográfiai 
adatbázis jogi szabályozása. A törvényi előírásoknak való megfelelés érdekében könyvtárunk javaslatot dolgozott 
ki az Egyetem vezetése számára az Egyetemen folytatott publikációs tevékenység nyilvántartásának 
szabályozására, melynek eredményeként megjelent a 1/2016. (I. 8.) sz. rektori utasítás. 

http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/
http://phd.lib.uni-corvinus.hu/
http://szd.lib.uni-corvinus.hu/
http://szd.lib.uni-corvinus.hu/
http://www.uni-corvinus.hu/fileadmin/user_upload/cornet/hu/kozponti_szervezeti_egysegek/rektori_hivatal/files/rekt_utasitasok_korlevelek/2016/1_BCE_publikaciok.pdf
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2015-ben tevékenységünk súlypontja az MTMT feltöltésének módszertani támogatása és a bibliográfiai kontrollt 
jelentő adminisztrátori tevékenység ellátása volt. Ennek kapcsán tanácsadást, műhelybeszélgetéseket 
szerveztünk oktatóknak az MTMT-vel és a Corvinus Kutatásokkal kapcsolatos feladatokról, valamint a 
tudománymetriai szolgáltatások használatáról. A könyvtár honlapján található önálló MTMT-s aloldalon új 
prezentációt helyeztünk el a szakterületi tudománymetriai táblázat beállításának módjáról. 

Támogatást nyújtottunk az oktatóknak OTKA-pályázatok, habilitációs eljárások elkészítésében, illetve az MTA 
doktori pályázatra való felkészülésben, az ODT profilok frissítésében. Adatokat gyűjtöttünk és szolgáltattunk a 
Gazdálkodástudományi kar nemzetközi akkreditációs eljárásaihoz (AACSB, EQUIS, EPAS). 

Az MTMT-ben lévő 2015-ös közlemény és idézettségi adatok a Mellékletek 10. sz. táblájában találhatók. 

Oktatási szerep, képzések 

Információs írástudás, tanulási-kutatási készségek, felhasználóképzés 

Fontos könyvtári feladat a könyvtárhasználók információs készségeinek fejlesztése. A különféle formákban kínált 
oktatás az önálló tanulást, a hallgatói kutatómunkát, az évfolyam, verseny- és szakdolgozatok megírását 
támogatja módszertanilag. A források és alkalmazások bemutatásán túllépve az eligazodás, értelmezés és 
értékelés képességét kívánja átadni a hallgatóknak, súlyt helyezve az információ jogszerű, etikus és hatékony 
felhasználására. Az információs írástudás és a könyvtári források használatának oktatása modulárisan felépített, 
állandó könyvtári tréningek és egyedi képzési alkalmak révén valósul meg. 

Minden évben megismertetjük a Közgáz Campus minden elsőéves hallgatóját a könyvtárral. ("Welcome!" 
Üdvözlet a könyvtárban! 20 perces séta a gólyáknak az olvasói terekben) az elmúlt évben összesen 42 
csoportban 1.420 főnek mutattuk be a könyvtárat, a külföldi csoportoknak angol nyelven. Külsős csoportot 16 
alkalommal, 190 fővel fogadtak munkatársaink az év során. Az egyes tantárgyak keretében a könyvtárosok által 
megtartott tanórákon kívül rendszeresen meghirdetett hallgatói tréningek a következők voltak: Heuréka, Kortyolj!, 
"Diák TudóSokk" tréning TDK íróknak, Szakdolgozati tréningek, Prezi. Önálló, kredit pontot érő tantárgy 
keretében is oktattuk az információs írástudást és a tanulás- és kutatásmódszertant. (ld. Mellékletek 11. sz. 
táblája) 

Szakinformációs szolgáltatások 

Nyitvatartási időben folyamatosan biztosítunk szakirodalmi tájékoztatást. A szaktájékoztatás a helyszíni eligazítás 
mellett magában foglalja a kutatáshoz, dolgozatíráshoz, csoportos feladatmegoldáshoz adott módszertani 
segítséget is, személyesen vagy távolról is. Ez iránt a szolgáltatásunk iránt az igény csökkenő tendenciát mutat, 
ezért egyre törekszünk a felhasználókat a hatékonyabb, egyszerre több személynek tartott csoportos felhasználói 
képzések felé irányítani. A „Foglaljon könyvtárost!” nevű szolgáltatásunk keretében személyre szabott 
konzultációt biztosítunk előre megbeszélt időpontban, egyetemi polgároknak térítésmentesen, külső 
felhasználóknak térítési díj ellenében. 

Gyűjteményszervezés 

Folyóirat beszerzés 

A könyvtár egyre kevesebb folyóiratot fizet elő. Ennek legfontosabb oka a szolgáltatási formák és az olvasói 
igények megváltozása. Hazai kiadású folyóiratok közül 63 címet rendeltünk, ajándékként 47 folyóirat érkezik be a 
könyvtárba. 

Az előfizetett külföldi folyóiratcímek száma mindössze 32. A felhasználók számára elegendő, a könyvtár számára 
pedig takarékosabb megoldás a hozzáférés biztosítása az ún. aggregátor szolgáltatásokon keresztül. Az 
alacsony volumenű előfizetések miatt közbeszerzési eljárás lefolytatására nem volt szükség. 

Könyvbeszerzés 

2015-ben az Egyetemi Könyvtár két telephelye 13,7 millió Ft-ot fordított könyvek gyarapítására. A könyvtár 
gyarapítási keretén felül tanszéki keretből, ODR pályázatból, NKA könyvtámogatási program révén, a Márai V 
programban, OTKA pályázati bevételekből, Budapest Bank pályázaton nyert összegből gyarapíthattuk 
könyvállományunkat. 

http://www.lib.uni-corvinus.hu/mtmt
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A májusban kiadott 7/2015. (V.14.) sz. kancellári utasítás megkönnyítette könyvbeszerzési gyakorlatunkat és 
biztosította a művek széles körű elérhetőségét és kihasználtságát. Az új eljárásrend bevezetése óta a 
fogyatékkal élők könyvtámogatása érdekében beszerzendő dokumentumok ügyintézését is könyvtárunk végzi. A 
tapasztalatok alapján célszerűnek látszik a könyvtár közreműködése a továbbértékesítésre szánt művek 
beszerzésében is. 

2015. évi kedvező gazdálkodási helyzetünk lehetővé tette, hogy a hallgatói igények jobb kielégítése érdekében 
a vásárolt tankönyvek példányszámát növeljük, illetve az elhasználódott köteteket újakra cseréljük. 

Külön feladat az Egyetemen folyó képzések kötelező irodalmainak összegyűjtése, listázása, szükség esetén 
beszerzése. Ennek érdekében folyamatosan ellenőrizzük a tantárgyi adatlapokat. Régóta gondot okoz, hogy egy-
egy tantárgy beindításakor nem tájékoztatják a könyvtárat a kötelező és ajánlott irodalomról, illetve hogy a 
tantárgyi adatlapokon szereplő információk hiányosak, gyakran nem helytállók. 

Adatbázis beszerzés 

Adatbázisok előfizetésére 2015-ben összesen 72,1 millió Ft-ot fordítottunk. Az adatbázisok egy része az EISZ 
nemzeti program keretében, mások az egyetem egyedi igényei alapján került előfizetésre. Az előfizetések 
finanszírozásához gyarapítási keretünk mellett forrásként az EISZ céltámogatást (13,2 millió Ft) és az OTKA 
pályázati támogatások szakirodalom beszerzésre fordítható összegének egy részét is felhasználtuk (3,7 millió Ft-
ot). Tanszéki forrásokat 11 millió Ft értékben sikerült bevonnunk. 

Az EISZ nemzeti programot jogszabályi felhatalmazás alapján az MTA Könyvtára működteti. A központi 
finanszírozás sajátosságai miatt az előfizetési tárgyalások – már a használat évében – hosszan elhúzódtak, s 
néhány adatbázis előfizetői önrésze jelentősen megnőtt (SpringerLink). Mint felhasználó könyvtárnak lemondásra 
év közben nem volt lehetőségünk, és a kétéves szerződés miatt az előfizetést 2016-ra is fenn kell tartanunk. 
Mivel az adatbázisok támogatási százalékainak átrendeződése miatt az EISZ önrészek a 2016-ban 
nagymértékben növekednek, néhány adatbázis lemondásáról már 2015-ben döntöttünk (Cambridge Journal 
Online, Journals and Highly Cited Data, Web of Science). 

A Mellékletek 8.sz. táblájában a 2015. évi állománygyarapításra kifizetett összegekről találhatók adatok. 

Open Acces finanszírozás 

2015-ben a könyvtári szolgáltatások bővültek az egyetemi publikációk Open Access közzétételének 
ügyintézésével. Lebonyolítottuk az OTKA-keretből kötelezően Open Access-re költendő összeg egyetemen belüli 
pályáztatását, amit rektorhelyettesi döntés alapján a Budai Campus egyik oktatója nyert el (875.000Ft közzétételi 
díj kifizetésére). A tapasztalatok alapján szorgalmaztuk az Egyetem Open Access finanszírozási politikájának 
kialakítását, a pályázatok elbírálásához szempontrendszert javasoltunk az Egyetem vezetése számára. A vezetői 
döntés 2016 elején várható. 

Dokumentumok feldolgozása, apasztása 

Az újonnan beszerzett dokumentumok formai és tartalmi feldolgozásával (2014-ben 2.918 rekord, 2015-ben 
2.978) párhuzamosan végeztük gyűjteményünk visszamenőleges feldolgozását (6.690 illetve 6.712 tétel). 
Mindösszesen 9.690 tételt katalogizáltunk az év során. 

Gyűjtőköri szabályzatunknak megfelelően folyamatosan végeztük a retrospektív feldolgozást és az apasztási 
tevékenységet. Fölös példány jegyzékünket az oktatóink is véleményezhették, javaslatot tehettek a tartós 
megőrzésre. A jogszabályoknak megfelelően a gyűjteményből kivont dokumentumokból az igényelt példányokat 
átadtuk a jelentkező intézményeknek és magánszemélyeknek. A múlt évben 6.029 tételt 12 millió Ft értékben 
vontunk ki az állományunkból. 

Az államháztartás új számviteli rendszeréhez alkalmazkodva szükségessé vált a készletek (könyvek, bekötött 
folyóiratok) tárgyi eszközként való nyilvántartása, ennek az ügymenetét az Egyetem Számviteli és 
Vagyongazdálkodási Irodájával együttműködve kialakítottuk. 

Történeti Kutatókönyvtár 

A Történeti Kutatókönyvtár állományában az elmúlt évben megtörtént a nagyméretű atlaszok és térképek 
rekatalogizálása az online katalógusba. Ezen állományrész továbbra is egyedi kutatást igénylő kötetekkel bír. A 
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2015-ben rekatalogizált művek automatikusan bekerülnek az országos MOKKA katalógusba. Mivel 2015-ben 
ismét nem jelent meg pályázati kiírás sem a muzeális értékű könyvek egyedi restaurálására, sem a helyszíni 
állományvédelemre, saját költségvetési keretből finanszíroztuk 2 veszélyeztetett állapotú kötet restaurálását 
468.811 Ft értékben. 

A muzeális állományra vonatkozó szabályozásnak megfelelően december közepén megkezdtük a három évente 
kötelező leltározást. Ennek befejezése 2016 februárjában várható. 

2015-ben az előző éviekhez hasonló nagyságrendben alakult a csoportos és az egyéni látogatások száma a 
Történeti Kutatókönyvtárban (13 csoport, 30 egyéni látogató, ebből 3 kutatási célú).  

Gazdálkodás, igazgatás 

Finanszírozás, könyvtári költségvetés 

2015-ben a kancellár által a Szenátus elé benyújtott és elfogadott költségvetési terv határozta meg az Egyetemi 
Könyvtár és Levéltár gazdálkodásának sarokköveit. A könyvtár költségvetése magában foglalja a személyi 
juttatásokat és járulékaikat, a felhalmozást, üzemeltetést és a dologi kiadásokat. A költségvetési tervezés 
modelljében az Egyetemi (korábbi elnevezéssel Központi) Könyvtárat jelentős mértékben a Közgáz Campust 
alkotó karok finanszírozta, bár szolgáltatásait a többi kar és szervezeti egység – ha kisebb mértékben is – 
igénybe vette. 

Az Egyetemi Könyvtár költségvetési terve szerint 2015-ben az állománygyarapításra költhető összeg 28,1 millió 
Ft volt, célzott támogatásként (EISZ) 13,2 millió Ft szerepelt, valamint hallgatói előirányzatként1 10,4 millió Ft. A 
tanszéki keretek terhére történő beszerzések továbbra is jelentősek voltak (2014-ben 23,7 millió Ft, 2015-ben 
18,3 millió Ft). 

Az Egyetemi Könyvtár a dokumentum gyarapítási keretén felüli forrásokkal (pályázatok, tanszéki keretek, EISZ 
célzott támogatás) együtt 2015-ben 94,2 millió Ft-ot fordított gyarapításra, ebből 7,8 millió Ft az Entz Ferenc 
Tagkönyvtár gyarapítási kerete. Ez az összeg lényegesen meghaladja az előző évi 68,1 millió Ft-ot. (ld. 
Mellékletek 8. sz. táblája Kifizetések a Központi Könyvtár állománygyarapítási tevékenysége alapján) 

A könyvtár 2015-ben 17,8 millió Ft saját bevételt termelt. A saját bevételek az üzemszerű működésből 
(könyvtárhasználati, késedelmi, térítési díj), a térítéses információszolgáltatásból és a reprográfiai szolgáltatások 
kiszervezése fejében befolyó térítésekből származnak. (Mellékletek 9. sz. táblája) 

Humán erőforrás menedzsment 

A 10/2015. (III. 25.) sz., a munkáltatói jogkör gyakorlásáról szóló rektori-kancellári együttes utasítás értelmében 
az Egyetemi Könyvtár és Levéltár főigazgatója kinevezési és munkairányítói jogkört kapott a Könyvtár és Levéltár 
dolgozóira, valamint az Entz Ferenc Tagkönyvtár igazgatójára vonatkozóan. Az Entz Ferenc Tagkönyvtár 
dolgozói vonatkozásában a kinevezési jogkört a főigazgató, a munkairányítói jogkört pedig a tagkönyvtár 
igazgatója gyakorolta. 

A szervezet átalakítása után szükségessé vált a munkaköri leírások aktualizálása, ez megtörtént, minden 
dolgozó számára új munkaköri leírást készítettünk. 

Az Entz Ferenc Tagkönyvtárral és a Levéltárral 2015. február 1-től történt összevonás miatt a létszámunk 
megnövekedett, de év végére, a Budai Campus Szent István Egyetemhez csatolása miatt visszaállt az eredetire. 

1 munkatárs kilépésével és a levéltáros hozzánk csatolásával az Egyetemi Könyvtár és Levéltár létszáma 2015. 
december 31-én 37 fő, ebből 3 fő részmunkaidős. A felsőfokú végzettséggel rendelkezők száma 32 fő, középfokú 
végzettséggel rendelkezik 5 fő; 35 fő könyvtárosi, 1 fő informatikusi, 1 fő egyéb besorolású (gazdasági, ügyviteli) 
alkalmazott. 

Hatékony teljesítményértékelési és ehhez kapcsolódó bérezési, juttatási rendszer működtetésére az elmúlt 
évben korlátozott lehetőségünk volt. A „40/2015. (XI. 19.) sz. rektori-kancellári együttes utasítás az Egyetem 

                                                           
1 Az Nftv. 85/C. § ea) pontja értelmében az intézmény a jegyzet-előállítás támogatására, elektronikus tankönyvek, 
tananyagok és a felkészüléshez szükséges elektronikus eszközök beszerzésére, valamint a fogyatékossággal élő hallgatók 
tanulmányait segítő eszközök beszerzése is felhasználhatja a hallgatói juttatásokhoz rendelkezésre álló forrásokat. 

http://www.uni-corvinus.hu/fileadmin/user_upload/cornet/hu/kozponti_szervezeti_egysegek/rektori_hivatal/files/Rekt-kanc_egyuttes_utasitasok/2015/10_munkaltatoi_jogok_atruhazasa.pdf
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közalkalmazottainak minősítésével kapcsolatos intézkedésekről” célul tűzi, hogy az elkészített minősítések 
alapján a későbbiekben lehessen minőség alapú béreket meghatározni. Az Egyetem stabil gazdálkodása 
lehetővé tette, hogy év végén egyszeri béren kívüli juttatást kaphassanak a dolgozók. 

Kiemelkedő munkájáért 2015-ben könyvtárunk két dolgozója részesült egyetemi kitüntetésben: Pergel Katalin 
Év dolgozója kitüntetést, Salamon Katalin pedig Kancellári Kitüntető Oklevelet kapott. Börzsönyi Nóra komoly 
szakmai elismerésben részesült, elnyerte Az év fiatal könyvtárosa címet a Magyar Könyvtárosok Egyesülete és 
az Informatikai és Könyvtári Szövetség közös pályázatán. (ld. Mellékletek/ Szakmai díj, kitüntetés) 

Képzés, továbbképzés, szakmai tapasztalatszerzés 

A digitális információszolgáltatás gyors változásai miatt alapvető fontosságú a munkatársak folyamatos 
továbbképzése. 2015-ben két fő vett részt költségtérítéses szakmai képzésben (szerzői jogi ismeretek, illetve 
minősített könyvtári cím elnyeréséhez szükséges ismeretek). 3-3 fő vette igénybe az EB Magyarországi 
Képviselete által kínált ingyenes képzéseket (Social media tréning: képszerkesztés, infografika készítése, 
valamint EU szakmai műhely). 

Az év során 8 kolléga vett részt a Nemzetközi Iroda által szervezett és pályázati forrásból finanszírozott angol 
nyelvi képzésen. A kurzust sikeres helyi vizsgával zárták. 

Nyáron, a könyvtári zárva tartás idején belső képzéseket szerveztünk, könyvtár munkatársaitól hangzott el hét 
előadás különféle, aktuális témákban. A szakmai tapasztalatcsere és a jó gyakorlatok megismerése érdekében 
négy budapesti könyvtárat – OSzK, OgyK, KSH, FSzEK – kerestünk fel. 

Három kollégánk összesen 4 alkalommal vett részt egy-egy hetes külföldi tapasztalatcserén Erasmus+ 
Személyzeti Mobilitás ösztöndíjjal (ld. Mellékletek/Munkatársak külföldi szakmai útjai) 

Minőségügy 

Szabályozottság, dokumentálási rendszer 

A 2015. év során áttekintettük és aktualizáltuk a minőségügyi dokumentumokat, szabályzatokat, ügyrendeket 
az új szervezeti struktúra figyelembevételével. 

A 30/2014-es EMMI rendeletnek megfelelően felülvizsgált gyűjtőköri szabályzatunkat az EMMI közgyűjteményi 
Főosztály kiegészítések megjelölésével jóváhagyta, előírva, hogy megnevezett gyűjtőköri területeken a hasonló 
gyűjtőkörű könyvtárakkal kössünk megállapodásokat a gyűjtőkörök harmonizálása, a kulturális értékek 
megőrzése érdekében. 

Az év során átdolgoztuk könyvtárhasználati szabályzatunkat a felhasználói igények felmérésének eredményeit 
is figyelembe véve. A szabályzat 2016 januárjától lép életbe. 

Áttekintettük és módosítottuk a könyvtárközi (dokumentum ellátási) tevékenység és az olvasószolgálati 
tevékenység ügyrendjét. 

Összefoglaló anyagot készítettünk a közösségi média használatának irányelveiről. 

A könyvtár rendelkezik a közép- és rövidtávú céljait tartalmazó dokumentumokkal, a 2013-2016-os időszakra 
vonatkozó könyvtári stratégiával, benne a könyvtár küldetés nyilatkozatával, éves munkatervvel, a 2014-2016 
évekre szóló marketing stratégiával és éves marketing tervvel. 

A beszámolási rendszer dokumentumai (havi jelentések, féléves és éves jelentések az osztályok és a könyvtár 
munkájának egészéről, beszámolók a külső programokról, emlékeztetők) az év folyamán rendre elkészültek. 

Marketing és kommunikáció 

2015-ben felülvizsgáltuk a könyvtár Arculati kézikönyvét. A szervezeti változások és a könyvtár nevének 
megváltozása szükségessé tették a könyvtári logo átalakítását és megjelenítését a különböző kommunikációs 
felületeken. 

A könyvtári szolgáltatásainkkal kapcsolatban elégedettségi vizsgálatot folytattunk az év utolsó hónapjában. 
Kétféle célközönség számára indítottunk felmérést: a végzős külföldi hallgatók csoportjának angol nyelvű kérdőív 
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segítségével, illetve a záróvizsgára jelentkezett hazai hallgatóknak. Az eredményeket elemeztük és felhasználtuk 
szolgáltatáspolitikánk alakításában. 

Szakmai közélet, rendezvények 

Könyvtárunk munkatársai aktív szereplői a hazai és nemzetközi szakmai közéletnek. A könyvtár részt vesz a 
MOKKA Egyesület, az Informatikai és Könyvtári Szövetség, a NIIF program, a Magyar Könyvtáros Egyesület 
tevékenységében. A könyvtár főigazgatója az Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiumának elnöke, valamint 
tagként ellátja az Országos Könyvtári Kuratórium titkári teendőit is. 

Nemzetközi kapcsolatainkban fontos szerepet játszik a – többek között – a CEMS intézmények könyvtárait 
összefogó European Business Schools Librarians’ Group-pal (EBSLG) való együttműködés. A könyvtár emellett 
tagja az európai kutatókönyvtárakat tömörítő LIBER (Ligue des Bibliotheques Européennes de Recherche) és a 
COAR (Confederation of Open Access Repositories) nevű szervezetnek. 

Könyvtárunk az év során több színvonalas rendezvénynek, minikonferenciának adott otthont, vállalt részt 
szervezésükben, és ezek közül többön előadóként is szerepeltek könyvtárunk munkatársai. 

(A szakmai közélet eseményeit ld. a Mellékletek Munkatársak szakmai szereplése, előadások c. részben) 

Társadalmi felelősségvállalás – Iskolai Közösségi Szolgálat 

Könyvtárunk csatlakozott azon intézményekhez, amelyek az Iskolai Közösségi Szolgálat program keretében 
középiskolás diákokat fogadnak. Jelenleg 30 középiskolával van aláírt együttműködési megállapodásunk, 2015-
ben 53 diák, 1.203 órát töltött könyvtárunkban. 

Könyvtári fogyatékosügyi koordinátori feladatokat ellátó kolléganőnk segítséget nyújtott az őt megkereső 
hallgatóknak, közreműködött a szakkönyvvásárlási támogatás keretében beszerzett könyvek fogyatékos 
hallgatókhoz való eljuttatásában, részt vett a FOB (Fogyatékosügyi Bizottság) ülésein. 
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Mellékletek 

A könyvtári tevékenység mutatói 

Szolgáltatások - Olvasó- és állományforgalom – 1. sz. tábla 
 

OLVASÓ- ÉS ÁLLOMÁNYFORGALOM 2015-BEN 

Beiratkozott olvasó* 18.794 fő 

Könyvtárlátogatók száma 

 olvasótermi látogatások 

 könyvtári honlap látogatások száma 

 távhasználók (telefon, e-mail) 

 katalógus (OPAC) távhasználatok száma 

 
322.315 
172.484 
116.674 
129.650 

 

fő 
alkalom 
alkalom 
alkalom 

Kölcsönzött dokumentumok 
Elektronikus letöltések** 

103.052 
204.175 

egység 

Helyben használt dokumentumok*** 805.787 kötet 

Felhasználó képzés 

 alkalom 

 képzésben résztvevők 

 képzés óraszáma 

 
217 

4.324 
182 

 
alkalom 
fő 
óra 

Rendezvények 

 alkalom 

 résztvevők száma 

 
25 

488 

 
 
fő 

KÖNYVTÁRKÖZI KÖLCSÖNZÉS és DOKUMENTUMSZOLGÁLTATÁS 

Küldött dokumentum 366 db 

Kapott dokumentum 469 db 

 
*az EMMI statisztikai előírása alapján mért adat 
**előfizetett adatbázisokból letöltött, kinyomtatott cikk, tanulmány 
*** becsült adat 

Beiratkozott olvasók – 2. sz. tábla 
 

Olvasók típusa 2015 (fő) Megjegyzés (2015) 2014 (fő) 

Corvinus alkalmazott 673 

15.111 BCE polgár 

1.689 külső kölcsönző, 

16.800 fő az összes 
kölcsönzésre jogosult 

személy 

 

670 

Corvinus hallgató 14.438 14.160 

Külső hallgató 1.079 1.407 

Külső olvasó (minden nem hallgató) 610 680 

Helyben olvasó (negyedéves és 
napijegyes) 1.949 1.728 

Könyvtárközi kölcsönző 302 297 

Összesen 19.051 18.942 
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Beiratkozott hallgatók karok szerinti megoszlása – 3. sz. tábla 
 

Karok, campusok 2015 (fő) 2014 (fő) 

Gazdálkodástudományi Kar 8.842 8.802 

Közgazdaságtudományi Kar 2.102 2.344 

Társadalomtudományi Kar 3.282 2.815 

Közgáz Campus összesen 14.226 13.961 

Élelmiszertudományi Kar 67 46 

Kertészettudományi Kar 106 120 

Tájépítészeti kar 39 33 

Budai Campus összesen 212 199 

BCE összesen 14.438 14.160 

 

Beiratkozott egyetemi alkalmazottak szervezeti egységek szerinti megoszlása – 4. sz. tábla 
 

Karok, campusok 2015 (fő) 2014 (fő) 

Gazdálkodástudományi Kar 252 253 

Közgazdaságtudományi Kar 125 126 

Társadalomtudományi Kar  133 128 

Közgáz Campus összesen 510 507 

Élelmiszertudományi Kar  5 5 

Kertészettudományi Kar 11 10 

Tájépítészeti Kar  2 1 

Budai Campus összesen 18 16 

Központi egységek 145 147 

BCE összesen 673 670 
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Egyetemi (könyvtár által gondozott) adatbázisok, repozitóriumok mutatói – 5. sz. tábla 
 

Adatbázis 
2015. évi 

gyarapodás 
Doumentumok 

száma 
Látogatások 

száma 
Letöltések száma 

Corvinus Disszertációk 65 840 28.653 402.752 

Szakdolgozatok – TDK dolgozatok 
adatbázis 

698 7.971 100.230 n.a. 

Vállalatgazdaságtan Intézet Archívuma lezárt 384 4.756 n.a. 

Corvinus Kutatások 361 1.807 25.071 125.309 

Saját adatbázisok összesen  11.002 158.710 528.061 

 

Az előfizetett adatbázisok használati mutatói – 6. sz. tábla 
 

Adatbázis Belépések száma 
Keresések 

száma 
Letöltések száma 

(Teljes szöveg) 

EBSCO adatbázisok (összesen) – 5.234.659 53.040 

Academic Search Complete (EBSCO) 22.118 81.022 11.375 

Business Source Complete (EBSCO) 28.859 102.555 28.897 

Masterfile Premier (EBSCO) 24.087 88.088 3.630 

EBSCO EDS / BCE.katalógus 16.554 48.660 – 

Econlit.with Full text (EBSCO)  23.075 86.887 3.545 

JSTOR – 10.448 22.786 

Science Direct 37.935 25.005 101.124 

Emerald Management Plus 3.911 – 11.776 

Palgrave Dictionary of Economics 271 408 311 

OECD iLibrary – 1.369 1.532 

SpringerLink – – 11.492 

Akadémiai kiadó folyóiratcsomagja – – 1.315 

Cambridge Journals Online – – 799 

 

EMIS adatbázis (korábban ISI) 

Megtekintett oldalak Találatok 

109.512 33.235 

 

Az előfizetett adatbázisokból statisztikailag regisztrált letöltések száma összesen: 204.175 

Több előfizetett forrásról nem áll rendelkezésre használati statisztika 
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Az Egyetemi Könyvtár dokumentumállománya (db, Ft) – 7. sz. tábla 
 

Állomány adatok (db) Könyv 
Folyóirat 

kötet 
E-book 

Elektronikus 
dokumentum 

Egyéb 
Összesen 

(db) 

Állomány 
2014. december 31. 

369.650 61.207 0 659 37.655 469.171 

Gyarapodás 2015 3.006 130 6 16 101 3.259 

Csökkenés 2015 6.028 0 0 1 0 6.029 

Állomány 
2015. december 31.  

366.628 61.337 6 674 37.756 466.401 

 

 
Darab Forint 

Állomány 2014. december 31. 469.171 1.026.428.238 

Gyarapodás 2015 3.259 31.375.713 

Csökkenés 2015 6.029 11.966.840 

Állomány 2015. december 31. 466.401 1.045.837.111 

 

Az Egyetemi Könyvtár és az Entz Ferenc Tagkönyvtár együttes állománygyarapítási kifizetései (Ft) – 8. sz. 
tábla 
 

Forrás Könyv Folyóirat Adatbázis e-book OA Összesen 

Könyvtári forrás 7.870.979 5.612.026 61.076.779 425.539 874.750 75.860.073 

ebből: gyarapítás 2.574.429 4.614.381 27.535.273 425.539 
 

35.149.622 

 Hallgatói juttatások2 3.795.000 842.000 5.792.000   10.429.000 

 EISZ3   13.205.000   13.205.000 

 ODR 601.000     601.000 

 OTKA   3.696.166   3.696.166 

 OTKA-OpenAccess     874.750 874.750 

 Budapest Bank 154.616     154.616 

 Entz Ferenc Tagkönyvtár 745.934 155.645 6.878.452   7.780.031 

Tanszéki forrás 5.867.071 1.410.363 11.039.293   18.316.727 

ebből: OTKA 179.075     179.075 

 Diáktanácsadó Központ 455.361     455.361 

Összesen 13.738.050 7.022.389 72.116.072 425.539 874.750 94.176.800 

 

                                                           
2 Nftv. 85/C. § e) az intézményi működési költségek finanszírozására, mely lehet 
ea) a jegyzet-előállítás támogatása, elektronikus tankönyvek, tananyagok és a felkészüléshez szükséges elektronikus 
eszközök beszerzése, valamint a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányait segítő eszközök beszerzése, 
3 Az EISZ adatbázisok kifizetése a célzott támogatás témaszámairól, valamint a gyarapítási és a dologi keretről történt. 
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Saját bevételek – 9. sz. tábla 
 

Bevételek a pénztárzárások alapján, 
jogcímenként 

tény (Ft) terv (Ft) teljesítés % 

Beiratkozási díj 7.978.450  

Előjegyzési díj 1.212.000  

Kártyadíj 4.486.000  

Késedelmi díj 4.928.135  

Szolgáltatás 73.575  

Könyvtérítés 87.040  

Összesen 17.859.500 19.924.000 -10 % 

 
A pénztári befizetéseken kívül a Corvinus School of Management belső átterheléssel 17.000 Ft kártyadíjat, a 
Brenton Bt. a megkötött szerződés alapján helyiségbérlésre és a nyomatok után: 225.599 Ft-ot fizetett a könyvtári 
témaszámra. 

Az Egyetemre vonatkozó közlemény és idézettségi adatok az MTMT-ben – 10. sz. tábla 
 

 
Publikációk 

száma 

Könyvtáros által 
ellenőrzött 

publikációk száma 

Idézetek 
száma 

Könyvtáros által ellenőrzött 
idézetek száma 

BCE 2015. január eleje 
 

36.239 27.553 41.706 33.169 

ebből Közgáz Campus 
 

20.618 16.028 24.482 19.313 

BCE 2016. január eleje 
 

38.127 29.049 53.322 41.699 

ebből Közgáz Campus 
 

22.769 1.7717 34.905 26.939 

Éves gyarapodás Közgáz 
Campusnál 2015-ban 

2.151 1.689 10.423 7.626 

Éves gyarapodás Közgáz 
Campusnál 2014-ben 

3.905 4.164 7.281 7.203 
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A csoportos oktatási programok típusok és célcsoportok szerinti bontásban – 11. sz. tábla 
 

Tréning megnevezése 
2015. 

Megtartott 
alkalom 

Résztvevők 
száma 

„Heuréka” 51 55 

"Diák TudóSokk" Tanácsok, tippek TDK-
dolgozatot íróknak: keresési stratégia, források, 
hivatkozások 60 percben. 

4 31 

"Kortyolj!" Tudásszomjoltó 2X 30 percben 3 3 

Most mutasd meg! A Prezi 13 190 

Szakdolgozati felkészítő tréningek 20 231 

Tantárgyi órák tanszéki felkérésre 

(pl. Tanulás és kutatás módszertana, Szakmai 
kommunikáció stb.) 

45 1.088 

Információs írástudás – egyetemi óra 14 422 

Tréning oktatóknak, Ph.D. hallgatóknak 
(Publikációmenedzsment; F1 a Súgó; EconBiz; 
Taylor & Francis; Hogyan lehet túlélni… Király 
Gábor; Tudományos kommunikáció: tudományos 
hálózatok) 

8 69 

MTMT konzultáció 1 13 

Összesen 113 2.102 

Szakmai tevékenység 

Munkatársak publikációi, publikációk a munkatársak tevékenységével kapcsolatban 
Szőnyi Éva: Egyetemi könyvtárak minőségbiztosítása: hozzáférés a forrás-leírás korszerű fejlesztő eszközeihez – 
Az MKE Bibliográfiai Szekciójának rendezvénye [az MKE 2015. évi Vándorgyűlésén (Szolnok)] In: Könyvtárvilág. 
– 4.sz. (2015). – http://mke.info.hu/konyvtarvilag 

Recenziók a 2014 decemberében bemutatott, Szőnyi Éva által szerkesztett Szinnyei-kötetről (Szinnyei és 
követői, id. Szinnyei József halálának 100. évfordulójáról megemlékező centenáriumi emlékkönyv / szerk. Szőnyi 
Éva. – Budapest : OSZK, Gondolat, 2014. – 185 p). 

Szinnyei József és öröksége / Bényei Miklós. - In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 24. évf., 3. sz. (2015.). 
– p. 46-49. 

Szinnyei és követői, id. Szinnyei József halálának 100. évfordulójáról megemlékező centenáriumi 
emlékkönyv / Buda Attila - In: Magyar könyvszemle. – 3. sz. (2015). – p. 376-378. 

Interjú „Az év fiatal könyvtárosá”-val és „Az év fiatal könyvtárosa” pályázat Kovács Máté Alapítvány 
különdíjasával – In: Könyv, könyvtár, könyvtáros – 24. évf. 7-8. sz (2015). - p.45-47. (Interjú Börzsönyi Nórával) 

Szakmai díj, kitüntetés 
Év Fiatal Könyvtárosa díj, 2015 (Magyar Könyvtárosok Egyesülete és Informatikai és Könyvtári Szövetség): 
Börzsönyi Nóra 

„Az év dolgozója 2015" kitüntetés (BCE): Pergel Katalin (az olvasói szolgáltatások területén végzett kiváló 
munkájáért, a hátrányos helyzetű hallgatók könyvtári támogatásáért) 

Kitüntető Oklevél (BCE): Salamon Katalin (az Egyetem és a Könyvtár iránti elkötelezettségéért, hosszú ideje 
nyújtott kiemelkedő szakmai teljesítményéért) 

http://mke.info.hu/konyvtarvilag
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Munkatársak szakmai szereplése, előadások 
Hoffmann Ádám: „A Corvinus Egyetem repozitóriumai” – BCE KL, Budapest, az - Egyetemi Könyvtárigazgatók 
Kollégiuma és a HUNOR közös fóruma – 2015. február 18. 

Hoffmann Ádám: „Nemzetközi vizeken. A Corvinus Economics Working Papers a RePEc-ben” - Networkshop 
konferencia, Sárospatak – 2015. március 31.-április 2. 

Hoffmann Ádám: „Egyetemi tudástartalmak gondozása (repozitóriumok, kiadványmenedzsment)” – Európai 
Dokumentációs Központok országos találkozója, Budapest, BCE KL – 2015. június 17. 

Fischer Monika: „Képzések a könyvtárban hallgatóknak, oktatóknak, kutatóknak” – Európai Dokumentációs 
Központok országos találkozója, Budapest, BCE KL – 2015. június 17. 

Hoffmann Ádám: „A Corvinus Kutatások repozitórium használatának elemzése” - 47. MKE Könyvtáros 
Vándorgyűlés, Szolnok - 2015. július 17. 

Sági Ildikó: „Kalandozások az olvasói vélemények tengerén. Mikor mondjunk igent? Hogyan mondjuk nemet?" - 
MKE 47. Vándorgyűlés, Szolnok - 2015. július 17. 

Nagy Zsuzsanna: Felsőoktatási könyvtárak Magyarországon – sebességben? - „Piacgazdaság és könyvtárügy az 
információs társadalomban" mesterszakos kurzus. ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet. - 2015. 
március 26.” 

Nagy Zsuzsanna: „Az EBSCO tartalma és EBSCO szolgáltatások: felhasználói tapasztalatok a Budapesti 
Corvinus Egyetemen” - Az EBSCO konzorcium Magyarországon: Az együttműködés 15. évfordulója címmel 
jubileumi rendezvény, MTA KIK - 2015. szeptember 17. 

Nagy Zsuzsanna: „Változó környezet, bővülő szerepek - könyvtári képeslapok”.  - Könyvtárak a változó világban 
regionális konferencia, Szeged, Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár - 2015. szeptember 24. 

Sági Ildikó: „Kalandozások az olvasói vélemények tengerén. Mikor mondjunk igent? Hogyan mondjuk nemet?" - A 
könyvtár új útjai 4. - Minőségi szolgáltatások a digitális kultúra korában, MKE TTSz által szervezett 
minikonferencia - 2015. október 26. 

Hoffmann Ádám: „A Corvinus Kutatások repozitórium használatának elemzése.” - A könyvtár új útjai 4. - Minőségi 
szolgáltatások a digitális kultúra korában, MKE TTSz által szervezett minikonferencia - 2015. október 26. 

Hoffmann Ádám: „Doktori (PhD) disszertációk a Budapesti Corvinus Egyetemen – Használati adatok és 
nemzetközi összehasonlítás” - Könyvtárak a tudomány és a felsőoktatás szolgálatában című, a Kaposvári 
Egyetem Egyetemi Könyvtár fennállása 10. évének megünneplése, ill. a 80 éves MKE jubileumi rendezvényéhez 
kapcsolódó tudományos konferencia, Kaposvár - 2015. november 10. 


