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A 2013. év főbb eredményei 

Áttekintve az 2013-as éves munkatervben megfogalmazott főbb céljainkat, összefoglalóan elmondható, hogy 

minden kitűzött cél elérése felé történtek lépések, illetve teljesítettük azokat. Kitűzött céljaink megvalósításában a 

legnagyobb akadálynak a könyvtár költségvetésének több lépcsőben történt módosítását (a kiadási tervszám 

csökkentését és a bevételi előirányzat irreális megemelését) tekintjük, illetve azt a bizonytalan pénzügyi - 

szabályozási környezetet, amelyben a teljes 2013-as évben működnünk kellett. Az elmúlt év legfontosabb 

eredményei a következőkben foglalhatók össze. 

Tudománymetriai szolgáltatások, MTMT 

A könyvtár egyik alapcélja a tudományos kutatás és az  oktatói közösség publikációs tevékenységének 

támogatása. 2013-ban megtörtént az egyetem publikációs adatbázisában gyűjtött adatok áttöltése a Magyar 

Tudományos Művek Tára (MTMT) nevű, az MTA által működtetett országos rendszerbe. A könyvtár munkatársai 

elvégezték az adatáttöltés előkészítését, az adatstruktúrák összehangolását, az adatexport tesztelését, és a 

migrálás lebonyolítását. Komoly erőfeszítéseket igényelt az áttöltött,  2007-2013 között keletkezett oktatói 

publikációk adatainak ellenőrzése, javítása, hitelesítése az MTMT adatbázisában. Új feladatként jelentkezett az 

idéző közlemények megkeresése és rögzítése az MTMT rendszerében. A könyvtár felelőssége volt az oktatók, 

tanszéki adminisztrátorok képzése,  és módszertani segítése az MTMT-be történő adatfeltöltés érdekében. Az év 

során rendszeresen tartottunk felhasználói képzéseket, honlapunkon pedig létrehoztuk az MTMT aloldalt, melyen 

prezentációk mutatják MTMT-be való adatfeltöltés folyamatát. A MTA Könyvtárával kötött szerződés keretében 

vállaltuk, hogy az MTMT adatbázisában kezeljük az egyetem szervezeti struktúráját, feltöltjük és teljessé tesszük 

az intézményi közleményeket és idézőket a 2007 -2013. időszakra vonatkozóan.(9. sz. táblázat) A feladatot az 

Entz Ferenc Könyvtár munkatársaival együttműködve elvégeztük, ezzel 5,3 millió Ft + ÁFA bevételt generáltunk. 

Intézményi tartalomkezelés, kutatási eredmények disszeminációja 

A Corvinus Kutatások (CK) néven 2011-ben elindított, az egyetemen keletkezett szellemi termékeket, 

publikációkat teljes szöveggel bemutató intézményi repozitórium az a publikációs csatorna, amelyik megfelel az 

európai és hazai kutatásfinanszírozó szervezetek által támogatott, sok esetben kötelezően előírt nyílt hozzáférés 

elvének. A repozitórium tovább bővült, látogatottsága és nemzetközi láthatósága nőtt. A CK repozitórium mögé 

integráns statisztikai rendszert telepítettünk, ami lehetővé teszi a látogatások és letöltések számának nyomon 

követését. A könyvtár által működtetett négy archívumot (Corvinus Kutatások, Doktori disszertációk, 

Szakdolgozatok/TDK dolgozatok és a Vállalatgazdaságtan Intézet archívuma) 2013-ban 183.424 alkalommal 

látogatták meg, a látogatások nem elhanyagolható része külföldről érkezett. A Corvinus Kutatásokból 94 084 

művet töltöttek le teljes szöveggel. A Corvinus Kutatások és a BCE Doktori disszertációk archívuma is megkapta 

az MTMT Minősített Repozitóriuma címet, az országban az elsők között. 

Információs írástudás, az egyéni tanulás támogatása 

Felülvizsgáltuk a hallgatók információ-felhasználási készségeinek fejlesztését célzó oktatási programunkat. 

Képzéseinket a különféle felhasználói szegmensek igényeinek megfelelően bővítettük, korszerűsítettük, az újfajta 

– tanórákat és gyakorlati tréningeket egyaránt tartalmazó - képzéseket elindítottuk. Az elmúlt évben 197 órában 

közel 4000 egyetemi hallgató részesült információhasználati képzésben. Az Információs írástudás című tantervi 

tantárgyunk sikeres volt, 30 hallgató tett vizsgát a félév végén. 

A szakirodalom ellátás biztosítása 

2013-ban a könyvtár saját gyarapítási kerete 22 millió Ft-ot tett ki, ami az EISZ nemzeti programban vállalt 

kötelezettségeink teljesítésén túl még a korábban használt elektronikus források előfizetésére sem volt elegendő. 
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A helyzetet a belső gazdálkodási szabályok állandó bizonytalansága mellett nehezítette, hogy megszűnt a 

szakképzési hozzájárulás, aminek 5%-át a könyvtárak könyvvásárlásra fordíthatták. A könyvtár mindent megtett, 

hogy az egyetem szervezeti egységeinél mobilizálható pénzügyi kereteket bevonja az oktatáshoz és kutatáshoz 

szükséges szakirodalom beszerzésébe. Folyamatos tárgyalások és egyeztetések eredményeként az év során 

27,9 millió Ft-ot használhattunk fel tanszéki keretek és főként TÁMOP és OTKA pályázati források terhére. A 

külső források között a Budapest Bank és a Brókerképző Alapítvány pályázatán nyertünk forrást pénzügyi 

szakirodalom vásárlására, illetve részesedtünk az Országos Dokumentumellátó-rendszer keretében minisztériumi 

támogatásban. Az összes forrás számbavételével a 2013-ban gyarapításra fordított összeg 51,2 millió Ft volt. (7. 

sz. táblázat) 

A tanuláshoz szükséges szakirodalom biztosításánál komoly problémát okoz az információ hiány. A tantárgyak 

indításánál, vagy új kötelező irodalom kijelölésénél általában nem értesítik a könyvtárat. Munkatársaink aprólékos 

kutatómunkával, a tantárgyi adatlapok, különböző helyeken elhelyezett irodalom listák összegyűjtésével 

igyekeztek kideríteni, milyen művek beszerzésére van szükség. A tantárgyi adatlapokat a könyvtár munkatársai 

kiegészítették a könyvtári illetve elektronikus elérhetőség adataival, közvetlenül a jogtiszta forrást kínálva fel. Az 

adatlapok megjelennek a tantárgyak Moodle-felületén is. 

Egyedülálló tanulási élmény  - Corvinus Pénzügyi Laboratórium (Bloomberg terem) 

Az év során egyetemi szintű döntés született arról, hogy a Befektetések és Vállalati Pénzügyek Tanszék és a 

Bloomberg cég közötti megállapodás eredményeként kialakítandó Corvinus Pénzügyi Laboratóriumot a Központi 

Könyvtár egyik üvegfalú termében valósítják meg. Ez együtt járt az 1. emeleti Hírlapolvasó megszüntetésével, 

átépítésével. 2013. novemberében megnyílt a világ legnagyobb tőzsdéinek kereskedési adataihoz hozzáférést 

biztosító Bloomberg kereskedési terem. Az egyetemi “trading room” létrehozásának és működtetésének fő 

célkitűzése, hogy a nemzetközi trendeknek megfelelően támogassa az Egyetemen folyó pénzügyi oktatás és 

kutatás módszertani megújulását és ennek révén tovább növelje egyetemi programjaink vonzerejét és 

elismertségét. A pénzügyi laboratórium működését a Befektetések és Vállalati Pénzügyek tanszék felügyeli. 

A könyvtári szolgáltatások minőségének és fenntarthatóságának biztosítása 

Elkészült a könyvtár közép távú stratégiája a 2013-2016. évekre. Ehhez igazítva dolgoztuk ki a Gyűjtőköri 

politikát, ami a könyvtár állományépítési törekvéseit, a nyomtatott és digitális tartalom kezelésének, 

megőrzésének irányelveit tartalmazza, segítve a beszerzési és állományapasztási munka hosszabb távú és napi 

döntéseit.  

Megtörtént a minőségbiztosítási dokumentumok felülvizsgálata és aktualizálása. Az első félév során a könyvtár 

főbb működési területeit új és módosított ügyrendekkel szabályoztuk, elkészült a könyvtár új arculati kézikönyve, 

valamint minden könyvtári dolgozó számára új munkaköri leírás készült. 

Részt vettünk az Egyetem akkreditációjában, adatokat szolgáltattunk a belső ellenőri vizsgálathoz és a KEHI 

vizsgálatához. 

Folyamatosan végeztük az országos könyvtári ellátó rendszerben való részvételből eredő feladatokat,  (MOKKA-

ODR: katalógus rekordok készítése a nemzeti rendszer számára, könyvtárközi kölcsönzés, EISZ program: 

előfizetések koordinálása, pénzügyi feltételek biztosítása, HUNOR konzorcium: nyílt hozzáférés 

infrastruktúrájának fejlesztése, szabványosítási munka, stb.) 
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A könyvtár tevékenysége és mutatói 

Hagyományos könyvtári szolgáltatások 

A könyvtárlátogatások számáról a beléptető kapu meghibásodása miatt nem rendelkezünk pontos adattal. A mért 

adatok feltehetően alatta maradnak a valóságosnak. 2013-ban az érvényes tagságú felhasználók száma 18.349 

fő volt, ennek 77%-a egyetemi polgár, 23%-a külső olvasó. A beiratkozott BCE hallgatók közül 13.271 fő a 

Közgáz Campusról került ki, ez a beiratkozott BCE hallgatóknak 98%-a. 

A kölcsönzött kötetek száma 126.581 volt, az előző évinek 87%-a. A csökkenés oka feltehetően az volt, hogy 

pénzügyi források hiányában nem tudtuk megvásárolni a keresett tan- és szakkönyveket. 

A kölcsönzések olvasói kategóriák közötti megoszlását az alábbi ábra szemlélteti: 

 

 
Az egyetemi közösséget szolgálta a kölcsönzések 84%-a. A hallgatói közösségen belül a Közgáz Campushoz 

kötődik a kölcsönzések 99,5 %-a. Budai Campus hallgatóinak kölcsönzései mindössze 0,5 %-ot tesznek ki.  

A hallgatói kölcsönzések megoszlása karok szerint: 

 

Továbbra is nagy népszerűségnek örvend a könyvtár 5 konzultációs szobája, amelyek a BCE hallgatói és oktatói 

számára vehetők igénybe közös tanulás, csoportmunka céljából. A szobák online foglalási rendszeren keresztül 

előre lefoglalhatók. 2013-ban 6.000 órára foglalták le őket előre csoportos tanulásra, ezenkívül is szinte 

folyamatosan használatban voltak. 

A szakmai tájékoztatás az olvasótermekben nyújtott helyszíni eligazítás mellett magában foglalja a kutatáshoz, 

dolgozatíráshoz, csoportos feladatmegoldáshoz adott módszertani segítséget is, személyesen vagy távolról is 

(telefon, e-mail, chat, VOIP eszközök). A „Foglaljon könyvtárost!” nevű szolgáltatásunk keretében személyre 

6% 

78% 

10% 6% 
Corvinus alkalmazott

Corvinus hallgató

Külső hallgató

Külső olvasó

54% 

25% 

21% Gazdálkodástudományi Kar
(GG)

Közgazdaságtudományi Kar
(KK)

Társadalomtudományi Kar (TT)
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szabott konzultációt biztosítunk előre megbeszélt időpontban, egyetemi polgároknak térítésmentesen, külső 

felhasználóknak térítési díj ellenében. 

Elektronikus szolgáltatások 

A könyvtár elektronikus szolgáltatásainak kiindulópontja a saját üzemeltetésű, tartalmában folyamatosan 

megújuló honlap. A külföldi hallgatók kiszolgálása és a nemzetközi láthatóság érdekében a magyarnak 

tartalmában és struktúrájában teljesen megfelelő angol honlapot is működtetünk. Híreinket RSS hírcsatornán és 

közösségi mikroblog szolgáltatásokon is közzétesszük. A könyvtár megtalálható a népszerű közösségi oldalakon, 

a Facebook-on, Twitter-en és a Foursquare-en. Az elmúlt évben elkészült a honlap mobil eszközökre optimalizált 

változata, a katalógus mobil változatát a szoftver forgalmazójától várjuk.  

Az adatbázisok és online források ingyenes tesztelése időszakosan enyhíti az elérhető források szűkösségét. a 

múlt évben teszteltük a következőket: Statista – statisztikai adatbázis, IMF e-library, Palgrave MacMillan 

folyóiratok, Cambridge Books Online, Springer e-könyvek, SpringerImages, Sustainable Organization Library, 

EconLit with Full Text, Sage Journals. 

Gazdálkodás, humán erőforrások 

2009. óta a Központi Könyvtár működésének feltételeit a Közgáz Campus Koordinációs Tanácsa biztosítja. A 

könyvtár rendelkezésére álló pénzeszközöket az egyetem költségvetése tartalmazza, ami magában foglalja a 

személyi juttatásokat és járulékait, a felhalmozást, üzemeltetést és a dologi kiadásokat. A költségvetés tervezés 

jelenlegi modelljében a könyvtárat a Közgáz Campust alkotó karok finanszírozzák, bár szolgáltatásait a többi kar 

és szervezeti egység – ha kisebb mértékben is - igénybe vette. 

A könyvtár esetében a dologi kiadások tartalmazzák az állománygyarapítás kiadásait, amelyek nem a könyvtár 

napi működését szolgálják, hanem az egyetemi oktatás – kutatás szakirodalom és információellátását. 

Az egyetem költségvetési terve az év során többször módosult, a legutolsó változatban a könyvtár dologi 

kiadási során 28,5  millió Ft szerepelt, az állománygyarapítási összeg 22 millió Ft volt. 

2013-ban a könyvtár személyi állománya 38 fő volt (ebből 3 fő részmunkaidős). 32 fő felsőfokú, 6 fő középfokú 

végzettséggel rendelkezik; 35 fő könyvtárosi, 2 fő informatikusi, 1 fő egyéb besorolású dolgozó. 

Az év során 4 fő munkaviszonya szűnt meg kilépéssel, ill. határozott idejű munkaszerződésük lejártával. Egy 

határozott idejű szerződéssel rendelkező munkatársat rektori engedéllyel véglegesítettünk. Egy fő 

közalkalmazotti jogviszonya 2014. júniusában megszűnik, felmentési ideje 2013. októberben elkezdődött. Az 

érvényben lévő létszám leépítési, munkaerő költség megtakarítási utasításnak megfelelően a 2012-ben 

nyugdíjba ment 3 fő, valamint az év során kilépettek helyére új munkatársat nem vettünk fel. A személyi kiadások 

2013. évi terve így 2012. évi tényadathoz képest 17%-os megtakarítást mutatott, amit növelni tudtunk a 

kilépéssel távozók tervezett, de ki nem fizetett munkaerő költségeivel. A közalkalmazotti jogviszonyának 

megszűnése miatt távozó munkatárs bére és annak járulékai megtakarításként csak 2015-ben jelentkeznek. A 

könyvtár személyi kiadásai 93 millió Ft-ot tettek ki, a járulékok összege 23, 7 millió Ft volt. A személyügyi 

munkát nagymértékben nehezítette a munkáltatói jogkör gyakorlása terén kialakult bizonytalanság és a 

bürokratikus szintek növekedése. (A közalkalmazotti jogviszony létesítése, megszűnése, módosítása és az 

illetmények terén a KCKT mindenkori elnöke gyakorolja a jogkört, minden más kérdésben a rektor.) 

A saját bevételek az üzemszerű működésből (könyvtárhasználati, késedelmi, térítési díj) és a reprográfiai 

szolgáltatások kiszervezése fejében befolyó térítésekből származnak. A módosított költségvetés a könyvtár 

számára 34,9 millió saját Ft bevételt tervezett be, ezt az irreális tervszámot a  könyvtár vezetésével nem 

egyeztették. Teljesítését kezdettől fogva lehetetlennek tartottuk. 2013 szeptemberétől megemeltük  a 
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szolgáltatási díjakat. Az új beiratkozók számára nőttek a beiratkozási tarifák, a saját hallgatóink által is fizetendő 

ún. kártyadíjat pedig négyszeresére emeltük. Ugyancsak drasztikusan emeltük a késedelmi díjakat. Az így elért 

saját bevétel 19,3 millió Ft volt, messze elmaradt a túltervezett 34,9 millió Ft-os összegtől. 

A PPP konstrukcióból eredően az üzemeltetési költségeket a könyvtár nem tudja befolyásolni. 

Szakmai közélet, rendezvények 

A könyvtár aktív szereplője a hazai és nemzetközi szakmai közéletnek, részt vesz a MOKKA Egyesület, az 

Informatikai és Könyvtári Szövetség, a NIIF program, illetve a Magyar Könyvtáros Egyesület tevékenységében. 

Az EKK tagjaként a főigazgató részt vett a felsőoktatási könyvtárak szakmapolitikai koncepciójának 

kialakításában, az EMMI-vel folytatott könyvtár-stratégiai egyeztető tárgyalásokon. Tagja lett a kultúráért felelős 

miniszter tanácsadó testületeként működő Országos Könyvtári Kuratóriumnak. 

Nemzetközi kapcsolatainkban fontos szerepet játszik az 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. 

2013-ban számos szakmai és kulturális rendezvényt szerveztünk, munkatársaink előadásokat tartottak, 

műhelybeszélgetéseken vettek részt. A publikációkat, szerepléseket és a rendezvények listáját a 10 sz. melléklet 

tartalmazza. 

Évek óta gyakorlati színhelyként könyvtáros hallgatókat fogadunk szakmai gyakorlaton. Részt veszünk az 

Erasmus Személyzeti mobilitás programban, az elmúlt évben egy spanyol kollégát fogadtunk és két 

munkatársunk utazott Németországba illetve Szlovéniába. 
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Mellékletek 

A könyvtári tevékenység mutatói 
1.sz. táblázat 

OLVASÓ- ÉS ÁLLOMÁNYFORGALOM 2013-ban 

Beiratkozott olvasó 18.349 fő 

Könyvtárlátogatók száma 
olvasótermi látogatások 
könyvtári honlap látogatások száma 
távhasználók (telefon, e-mail) 

 
304.057 

 1.090.684 
100.435  

 
fő* 
alkalom 
alkalom 

Kölcsönzött dokumentumok 
Elektronikus letöltések** 

126.581 
159.294 egység 

Felhasználó képzés (Corvinus hallgatók) 
   csoportok 
   képzésben résztvevők 
   képzés óraszáma 

 
176 

3.758 
197 

 
csoport 
fő 
óra 

Rendezvények 
 - alkalom 
 - résztvevők száma 

 
12 

450 

 
 
fő 

KÖNYVTÁRKÖZI KÖLCSÖNZÉS, DOKUMENTUM SZOLGÁLTATÁS 

Küldött dokumentum  624 db 

Kapott dokumentum 133 db 

* feltehetően hibás adat 
** előfizetett adatbázisokból letöltött, kinyomtatott cikk, tanulmány 

 
Beiratkozott olvasók 
                   2. sz. táblázat 

Olvasók típusa 
Létszám 

2013-ban 
Megjegyzés (2013) 

Corvinus alkalmazott 721 14.230 BCE polgár 

2.506 külső kölcsönző, 

16.736 fő az összes kölcsönzésre 

jogosult személy 

 

Corvinus hallgató 13.509 

Külső hallgató 1.680 

Külső olvasó (minden nem hallgató) 826 

Helyben olvasó (negyedéves és napijegyes) 1.353 

Könyvtárközi kölcsönző 260 

Összesen 18.349 
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Beiratkozott hallgatók karok szerinti megoszlása 
                   3. sz. táblázat 

Kar Létszám 2013-ban Létszám 2012-ben 

Gazdálkodástudományi Kar 8.135 8.134 

Közgazdaságtudományi Kar 2.531 2.491 

Társadalomtudományi Kar 2.605 2.579 

Közgazdasági Továbbképző Intézet 

(2012.07.05-tel megszűnt) 
0 158 

Közgáz Campus összesen 13.271 13.362 

Élelmiszertudományi Kar 78 69 

Kertészettudományi Kar 122 135 

Tájépítészeti Kar 38 38 

Budai Campus összesen 238 242 

BCE összesen 13.509 13.604 

 

Egyetemi (a könyvtár által gondozott) archívumok használati mutatói 2013-ban 
      4. sz. táblázat 

Adatbázis Látogatás 

Ph. D. disszertációk 31.096   

Corvinus Kutatások 27.232 

Vállalatgazdaságtan Intézet Archívuma 8.632 

Szakdolgozatok – TDK dolgozatok 116.464 

Saját adatbázisok használata 

összesen 
183.424 

Az előfizetett adatbázisok használati mutatói                                                                   5. sz. táblázat 

Adatbázis Belépések száma Keresések száma 
Letöltések száma 

(Teljes szöveg) 

EBSCO adatbázisok (összesen) 350.806 1.379.149 65.158 

Econlit (EBSCO) 18.301 73.045 - 

JSTOR 15.410 15.443 10.769 

ScienceDirect 21.887 29.951 76.895 

Emerald Manegement Xtra 10.742 - 6.472 

ISI Emerging Markets Mo. 
 megtekintett oldalak 

209.647 
-   találatok 54.753 

 



9 
 

 A Központi Könyvtár dokumentumállománya 2013-ban (db) 
                    6. sz. táblázat 

  
Könyv Folyóirat kötet Elektronikus dokumentum Egyéb Összesen 

Állomány 2012. december 31. 373.639 60.849 608 37.381 472.477 

Gyarapodás 2013 3.191 204 37 142 3 574 

Csökkenés 2013 4.417 0 0 0 4 417 

Állomány 2013. december 31. 372.413 61.053 645 37.523 471.634 

 

Állománygyarapítási kifizetések 2013-ban (Ft) 
             7. sz. táblázat 

Forrás Könyv Folyóirat Adatbázis e-book Összesen 

Könyvtár összesen 1.313.043 3.339.537 18.301.585 388.470 23.342.635 

gyarapítási keret (könyvtári költségvetés) 516.715 3.339.537 18.301.585 388.470 22.546.307 

könyvtári pályázatok összesen 796.328    796.328 

 Budapest Bank pályázat 407.786       407.786 

 ODR pályázat 288.709       288.709 

 Kölcsey Alapítvány pályázat 99.833       99.833 

Tanszéki keretek összesen 8.991.255 2.563.187 16.097.886 238.376 27.890.705 

ebből: tanszéki keret 1.387.140 1.763.190 14.678.121   17.828.451 

 TÁMOP 7.415.632 799.997 1.419.765 238.376 9.873.771 

 OTKA 188.483       188.483 

Állománygyarapítás mindösszesen 10.304.298 5.902.724 34.399.471 626.847 51.233.339 

 
Saját bevételek 
                          8. sz. táblázat 

 
BCE KK saját bevételek 2013-ban 

Tény (Ft) Saját terv (Ft) 
Teljesítés (%) 

(tény/saját terv) 
Költségvetési terv 

beiratkozási díj* 8.424.350 

  

kártyadíj* 3.801.950 

előjegyzés* 367.940 

egyéb (WIFI, dok.szolg., 

stb) * 
48.190 

késedelmi díj* 5.923.217 

könyvtérítés* 97.260 

másoló szalon** 653.425 

Összesen 19.316.332 14.901.000 129,6% 34.901.000 

* pénztárgép zárások alapján 
** Szolgáltató cégtől terembérlet + másolatok után járó díj 
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Az MTMT-ben feldolgozott publikációk karonként, campusonként 

           9. sz. táblázat 
BCE karonkénti adatok 

Intézmény: Budapesti Corvinus Egyetem (az alintézmények is láthatók), intézményi kumulált 

szerző / intézmény neve* 
Publikációk 

száma 

Publikációk 
száma/Admin 

láttamozott 

Idézetek 
száma 

Idézetek 
száma/Admin 

láttamozott 

Budapesti Corvinus Egyetem 30.054 20.613 30.099 21.987 

Közgáz Campus 16.713 11.864 17.201 12.110 

Gazdálkodástudományi Kar 7.246 4.387 8.468 4.689 

Közgazdaságtudományi Kar 5.319 4.632 5.829 5.070 

Társadalomtudományi Kar 4.148 2.845 2.904 2.351 

Budai Campus 13.292 8.694 12.669 9.712 

Élelmiszertudományi Kar  3.767 2.437 4.711 3.825 

Kertészettudományi Kar 7.242 4.300 7..185 5.288 

Tájépítészeti Kar 1.228 1.116 170 136 

Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet 1.055 836 603 463 

Közigazgatástudományi Kar 751 706 532 485 

Generálás ideje: 2014-02-05 10:06:53 

Forrás: vm.mtmt.hu 

 
 
10. sz. melléklet 

Rendezvények, konferenciák a könyvtárunkban 

HUNOR megbeszélés a kutatási adatok tárolásának és nyílt elérésének rendszere, infrastruktúrája és erre 
vonatkozó szabályozások (EU, Horizon 2020); nemzeti rendszerek; értéknövelt publikációk témákban, BCE 
Központi Könyvtár -   2013. március 13. 

Science 2.0 minikonferencia (EconBiz partnership program, ZBW együttműködés aláírása) – 2013. márc. 21. 

A könyvtár új útjai (MKE Társadalomtudományi Szekció – BCE KK) minikonferencia – 2013. máj. 07. 

Elsevier adatbázis-használati tréning (meghívott előadóval) - 2013. szept.17. 

”Könyvtár, ami összeköt” – Kárpát-medencei fiatal magyar könyvtárosok együttműködése program keretében 
szakmai rendezvény - 2013. okt. 02. 

A Nyílt Hozzáférés Hete (Open Access Week), – kerekasztal beszélgetést – 2013. okt. 22., konferencia – 2013. 
okt. 24. 

Zotero, EndNote, Mendeley bibliográfiai segédprogramok tréning (meghívott előadóval) - 2013. nov. 5. 

ISI adatbázis-használati tréning (meghívott előadóval) - 2013. nov.19. 
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Kiállítások 

Kisképző könyvműves tanulóinak munkái az I. emeleti tárlókban – Könyvtárlat? – 2013. febr. 25.–ápr. 15. 

Corvinus Művészeti Akadémia kiállítása - egyetemünk hallgatóinak rajzai, festményei, fotói – 2013. márc. 04.–
ápr. 19. 

Erdős André volt párizsi nagykövet fotókiállítása – Franciaországi töredékek – 2013. ápr. 16–27. 

Bernschütz Alexandra fotókiállítása – Ellopott életképek – 2013. máj. 30. 

Kővári Elvira „Dunaparti fények” fotókiállítás – 2013. szept.02.–okt. 25. 

Írás- és könyvtörténeti kiállítás az I. emeleti tárlókban – 2013. szept. 2.-nov. 29. 

Szellemkép szabadiskola diplomás hallgatói – Intim szférák – 2013. nov. 14. - dec. 19. 

Munkatársak publikációi 

Sági Ildikó: Tudomány napi rendezvények a Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtárában. In: Könyvtári 
Levelező/lap, 2013. 25. évf. 4. sz. p. 16-19. 

Börzsönyi Nóra - Lencsés Ákos: Science 2.0 minikonferencia a Budapesti Corvinus Egyetem Központi 
Könyvtárában. In: Könyvtári Levelező/lap, 2013. 25. évf. 5. sz. p. 15-16. 

Demecs Éva: Az egri Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár "Minősített Könyvtár" címet érdemelt ki. In: 
Könyvtárvilág: az MKE webmagazinja, 2013. 1. évf. 1. sz.  

Szőnyi Éva: Somkuti Gabriella (1929-2013) : Nekrológ. In: Magyar Könyvszemle. – ISSN 0025-0171. – 129. évf. 
4. sz. (2013), p. 525-527 

Munkatársak szakmai szereplése, előadások 

Lukácsné Varga Judit és Bavalicsné Kerekes Beáta: A mentés új helye: MTMT - XX. Budapesti Nemzetközi 
Könyvfesztivál, MKE Bibliográfiai Szekció – 2013. április 19. 

Börzsönyi Nóra: Könyvtár a közösségi hálón – A Corvinus Könyvtár tapasztalatai, A könyvtár új útjai (MKE 
Társadalomtudományi Szekció – BCE KK) minikonferencia – 2013. május 7. 

Sági Ildikó: Egyenlő hozzáférés a Corvinus Egyetem Központi Könyvtárában, MKE 45.Vándorgyűlés, Eger – 
2013. július 19. 

Börzsönyi Nóra: Könyvtár a közösségi hálón – A Corvinus Könyvtár tapasztalatai, ”Könyvtár, ami összeköt” – 
Kárpát-medencei fiatal magyar könyvtárosok együttműködése program keretében szakmai rendezvény, BCE KK 
- 2013. október 02. 

Lukácsné Varga Judit: Oktatás és kutatástámogatás a BCE Központi Könyvtárában, ”Könyvtár, ami összeköt” – 
Kárpát-medencei fiatal magyar könyvtárosok együttműködése program keretében szakmai rendezvény, BCE KK 
- 2013. október 02. 

Sági Ildikó: Olvasó szolgáltatások a BCE Központi Könyvtárában, ”Könyvtár, ami összeköt” – Kárpát-medencei 
fiatal magyar könyvtárosok együttműködése program keretében szakmai rendezvény, BCE KK - 2013. október 
02. 

Szőnyi Éva: „Szeretnék még azokról a munkatársaimról mesélni, akikkel együtt dolgoztam 1956-ban…” előadás 

Somkuti Gabriella az MKKE könyvtár történetével kapcsolatos visszaemlékezéseiről, Somkuti Gabriella 

verseskötetének posztumusz könyvbemutatója, Országos Széchényi Könyvtár - 2013. november 25.  


