ELTE BTK Germanisztikai Intézet Könyvtára
Könyvtári bevezetés

Bevezetés
A Germanisztikai Intézet Könyvtára a Múzeum krt. 6-8. szám alatti épület beépített
udvarában található az Angol-Amerikai Intézet Könyvtárával egy helyiségben. Az
épület 1881 és 1883 között épült Steindl Imre tervei alapján historizáló
neoreneszánsz stílusban az akkori Magyar Királyi József Műegyetem számára.
A külső és belső homlokzat díszítőelemei a pécsi Zsolnay-gyár munkái. A korábban
nyitott belső udvart 2006-ban kezdték el - a műemléki követelmények
figyelembevételével - könyvtári célra beépíteni. A két önálló intézeti könyvtár 2007
óta működik ezen az impozáns helyen.

A könyvtárat díszítő domborművek a pécsi
Zsolnay Kulturális Negyedben

A könyvtári olvasóterem

Könyvtárunk gyűjteményei
Könyvtárunk közel 100.000 kötetes állományával az országban egyedülálló
germanisztikai gyűjteménnyel rendelkezik. Az intézet struktúrájához igazodva
három nagy gyűjteményt gondozunk:




Német Gyűjtemény (német, osztrák, svájci, jiddis, magyarországi
németekkel kapcsolatos könyvek)
Néderlandisztikai Gyűjtemény (holland, fríz, afrikánsz könyvek)
Skandinavisztikai Gyűjtemény (svéd, norvég, dán, izlandi, grönlandi,
feröeri könyvek)

Fő gyűjtőkörünk az Intézetben oktatott és kutatott tárgyakhoz és nyelvekhez
kapcsolódik. A jelzetek - melyek meghatározzák a könyvek olvasótermi és raktári
elhelyezkedését - is ennek megfelelően lettek kialakítva:
Gyűjtőkör (Német gyűjtemény)
Szépirodalom
Irodalomtudomány
Nyelvtudomány
A Germanisztikai Intézet saját kiadványai
Magyarországi
németekkel
foglalkozó
kiadványok
Nyelvoktatás elmélete és gyakorlata
Országismeret

Jelzet
betű-szám
2/betű-szám
3/betű-szám
4/betű-szám
5/betű-szám
6/ betű-szám
908/betű-szám

Válogatva gyűjtjük továbbá az adott országok történelmével, kultúrtörténetével
(filozófia, pszichológia, filmtörténet, művészet stb.) kapcsolatos anyagokat.

A könyvtár használata
Könyvtárunk a hét öt munkanapján az alábbi nyitva tartással várja olvasóit:
HÉTFŐ
KEDD
SZERDA
CSÜTÖRTÖK
PÉNTEK

09:00-16:00
09:00-16:00
12:00-18:00
09:00-16:00
09:00-14:00

A könyvtár használata csak érvényes regisztrációval lehetséges.
Kölcsönzési jogosultsága csak a Germanisztikai Intézet oktatóinak és
hallgatóinak van, helyben olvasásra azonban bármely 18. életévet betöltött
személy használhatja a könyvtárat látogatóként. A könyvtári tagságot
félévenként az adatok egyeztetésével és a jogosultság ellenőrzésével meg kell
újítani.
Az érvényes tagsággal rendelkező olvasók az alábbi szolgáltatásokat vehetik
igénybe:
-

kölcsönzés
könyvtárközi kölcsönzés
előjegyzés
helyben olvasás
fénymásolás
számítógépes munkaállomások használata
wifi
könyvtári hírlevél

Kölcsönzési alapszabályok





Egyszerre 15 dokumentum lehet egy olvasónál kölcsönzésben.
Minden műből csak 1 példányt lehet kikölcsönözni.
A kölcsönzési idő függ a dokumentum típusától (1 nap, 2 hét, egész félév
stb.)
Raktári könyvek kölcsönzési ideje 2 hét, mely ötször hosszabbítható további
2-2 hét időtartamra, amennyiben a példányra nincs előjegyzés.

Emlékeztetők, felszólítások
A kölcsönzések lejárata előtt 2 nappal emlékeztető email-t küldünk, a lejárat után
pedig 4 lépcsőben szólítjuk fel az olvasókat a tartozás rendezésére.
A kölcsönzési határidő lejárata után késedelmi díjat számítunk fel. A késedelmi
díjak meghatározása egyetemi szinten, központilag történik:
http://konyvtar.elte.hu/hu/node/2838

A kölcsönzések hosszabbítása többféle módon lehetséges:
- Személyesen
- Telefonon (+36 1-411-6500/2351)
- Email-ben (germbibl@btk.elte.hu)
- Online (A katalógus oldalon bejelentkezés után a lejárati határidőig.
Figyelem!!! Online hosszabbítás csak a raktári „Kölcsönözhető”
példánystátuszú könyvek esetében lehetséges.)
Kölcsönzések nyomon követése, saját olvasói profil a katalógusban
A katalógusban a beiratkozással minden olvasónak létrejön a saját olvasói
felülete, mely a Bejelentkezés menüpont alatt érhető el:

Azonosító: Az olvasójegy vonalkódjának száma
Jelszó:
Születési dátum ééééhhnn formában pont nélkül (belépés után
módosítható)
Saját olvasói fiókunkon keresztül nyomon követhetjük kölcsönzéseinket,
előjegyzéseinket a különböző ELTE tagkönyvtárakban és meghosszabbíthatjuk
kölcsönzéseinket az adott tagkönyvtárak szabályzata szerint. Megtekinthetjük
kölcsönzési előzményeink listáját, elmenthetjük kereséseinket, illetve számos
egyéb lehetőség közül is választhatunk.

A kölcsönzött dokumentumok adatait például a kölcsönzések számára kattintva
kapjuk meg:

A könyvtári állomány elhelyezkedése
A könyvtári állomány helyileg két részre osztható raktári és olvasótermi részre.
Olvasótermi állomány
Az olvasóterem alapvetően a helyben olvasást, kutatást szolgálja, ezért az itt
elhelyezett dokumentumok vagy „Nem kölcsönözhető”-ek (jelölése: jelzet fölött
piros csíkon sárga pötty) vagy „Rövid Kölcsönzés”-i idejűek (jelölése: jelzet fölött
piros csík). Az olvasótermi jegyzetpolcon található könyvek (J-vel kezdődő
jelzetű könyvek) azonban egész „Félévre” kivihetők a könyvtárból.
Raktári állomány
A raktárban kerültek elhelyezésre a 2 hétre kölcsönözhető dokumentumok,
illetve a csak helyben használható szakdolgozatok, doktori disszertációk és a
két évnél régebbi folyóiratszámok. Használatukhoz és kölcsönzésükhöz raktári
kérőlap kitöltése szükséges:

Az olvasóterem használati rendje




Az olvasóterembe való belépéshez minden esetben le kell adni a
diákigazolványt vagy az ELTE olvasójegyet az olvasószolgálatnál.
A ruhatár használata kötelező. Az olvasóterembe táskát, kabátot és
élelmiszert bevinni tilos!
Kérjük Olvasóinkat, hogy használat után a könyvet ne pakolják vissza a
polcokra!

Számítógép használat
Az olvasóteremben közel 10 számítógépes munkaállomás áll a használók
rendelkezésére. A gépek használatához minden esetben az olvasószolgálatnál
kell jelszót igényelni és a kapott jelszóval a gépek „Olvasó” nevű fiókjához lehet
hozzáférni. A gépekre programokat telepíteni tilos. A letöltött fájlokat kérjük a
használat végén törölni.
Fénymásolás
A könyvtár területén a könyvtártól független üzemeltetésű pénzbedobós
rendszerű fénymásológép működik (10 Ft/A4 oldal). A fénymásoló 5, 10, 20, 50
és 100 Ft-os érmével működik.
A könyvtárból dokumentumot fénymásolás céljából kivinni nem lehet.
Szakdolgozatokból szigorúan tilos bármilyen eljárással másolatot készíteni.
Az önkiszolgáló rendszerben működő fénymásolókon történő másolásért, valamint
a szerzői jogok betartásáért a másolást végző Olvasó a felelős.
Folyóiratok
A könyvtárnak jelenleg 20 szakfolyóiratra és 2 hetilapra van előfizetése, ezen
kívül számos ajándékpéldányt is kapunk. Az előfizetett és tiszteletpéldányként
kapott folyóiratok listáját a könyvtári honlapon lehet megtekinteni (
http://konyvtar.elte.hu/hu/node/2572
).
A
folyóiratok
nem
kölcsönözhetőek. Az egyes folyóiratok idei és előző évi számai az
olvasóteremben található folyóiratállványon hozzáférhetőek. A régebbi
számokat kérőlap leadásával kell fölkérni a raktárból.
A könyvtár katalógusa
A katalógus közös katalógus, tehát nemcsak a Germanisztika Intézet
Könyvtárának, hanem az ELTE más tagkönyvtárainak állományát is mutatja.
Elérhető: http://opac.elte.hu
Keresni Kulcsszavas keresés / Többmezős keresés menüpontokban lehet a
legördülő menüből kiválasztott keresési opciók alapján:

A kapott találatoknál látszik, hogy az adott könyv egyes kiadásai mely ELTE
tagkönyvtárakban hozzáférhetőek:

A típus rovatban pedig különböző ikonok jelzik a találatok dokumentumtípusát:

könyv

szakdolgozat, disszertáció

tanulmány

folyóirat

A dokumentum címére kattintva jelennek meg a kiadás részletes adatai (alcím,
kiadási hely, kiadó, terjedelmi adatok, sorozati adatok stb.):

A konkrét példányadatokat a könyvtár nevére kattintva kapjuk meg!

Példányadatok értelmezése
A „Példánystátusz” lehet:
Kölcsönözhető (2 hétre kölcsönözhető dokumentumok, raktári kérőlappal
felkérhetők)
Rövid Kölcsönzés (egyedi elbírálás alapján 1-2 napra, éjszakára, hétvégére
kivihető könyvek az olvasóteremben)
Nem kölcsönözhető (csak a könyvtárban használható dokumentumok)
Fél évre (egész szemeszterre kölcsönözhető jegyzetek/tankönyvek az olvasótermi
jegyzetpolcon)
Kölcsönözve (Jelenleg kölcsönzésben lévő dokumentumok. A lejárat oszlopban
megadott dátumig az adott dokumentum nem elérhető.)
A „Gyűjtemény” mutatja meg a dokumentum elhelyezkedését a könyvtáron
belül (olvasóterem vagy raktár). A raktárban elérhető könyveket kérőlappal kell
felkérni az olvasószolgálatnál, az olvasótermi könyvek kérőlap kitöltése nélkül
szabadon hozzáférhetőek.
A „Jelzet” mutatja meg a konkrét helyét a dokumentumnak az olvasóteremben
vagy a raktárban. Ennek a rovatnak a tartalmát kell egy az egyben feltüntetni a
raktári kérőlapok „Raktári jelzet” rovatában.
Tippek a kereséshez





Többkötetes művek esetén a kötet címére kattintva jutunk el a kötet
részletes adataihoz és ezután a könyvtár nevére kattintva a konkrét
példányadatokhoz. Ha az előzetes találati listában nem szerepel tagkönyvtár
a műcím mellett, valószínűleg többkötetes műről van szó és a fentiek szerint
kell eljárni.
Ha szakirodalmat keresünk egy bizonyos szerzőről, a szerző nevét a
tárgyi mezőbe kell beírni.
Ha pedig egy adott szerző adott művéről keresünk elemzést, a keresést
az alábbiak szerint érdemes elvégezni:
A szerző nevét a „tárgyi mezők” rovatba írjuk, a mű címét pedig a
„bármelyik mező” rovatba kell beírni.



Célszerű a dokumentum formátumára (könyv, szakdolgozat, folyóirat) és
nyelvre is szűrni a találatokat. A szűrést már lefuttatott keresésen,
utólagosan is elvégezhetjük a „Szűkítés” gombra kattintva.

Germanisztikás hallgatóknak érdemes még az alábbi könyvtárakba is beiratkozni:
Ingyenesen látogatható könyvtárak:
ELTE BTK Központi Olvasóterem (Múzeum krt. 6-8. fszt. 14.)
ELTE Egyetemi könyvtár (Ferenciek tere 6.)
Információ az ELTE könyvtárairól: http://konyvtar.elte.hu
Beiratkozási díj ellenében látogatható könyvtárak:
Országos Idegennyelvű Könyvtár (Molnár u. 11.)
http://www.oik.hu
Goethe Intézet Könyvtára (Ráday u. 58.)
http://www.goethe.de/ins/hu/bud/kul/bib/huindex.htm
Bármilyen kérdése van, forduljon bizalommal munkatársainkhoz!
A könyvtár munkatársai:
Ábrahám Gyöngyike

könyvtáros

abraham.gyongyi@btk.elte.hu

+36 1 411 6500 / 2357

Kecskés Alexandra

könyvtáros

kecskes.alexandra@btk.elte.hu

+36 1 411 6500 / 2351

Tepszics-Szilágyi Éva

könyvtárvezető

tepszics.eva@btk.elte.hu

+36 1 411 6500 / 2357

Bővebb információ könyvtárunkról: http://konyvtar.elte.hu/hu/germanisztika
Várjuk szeretettel!
Kellemes könyvtárazást és tartalmas időtöltést kívánunk!

