
A megjelentek azok a munkatársak voltak, Ismertették az OSZK árait, amelyek meg-
akik közvetlenül a könyvtárközi kölcsönzésben, egyeznek a fénymásolás árával (megtakarítás: a
illetve az ARI EL mûködtetésében vesznek részt. postaköltség és az idõ).
Õk azok, akik minden problémát ismernek, és A Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi
az együttmûködés javításában -személyes kap- Egyetem-OMIKK gyakorlatában szintén csak a
csolatok révén is -részt tudnak vállalni. Volt olyan külföldi dokumentumok közvetítése történik.
könyvtár, amelybõl a felelõs kolléga mellett a Több felsõoktatási könyvtár problémája is,
könyvtár igazgatója is kíváncsi volt a témára. hogy az intézmény számítógépes rendszerét védõ

Huszár Ernõné dr., a .vendéglátó intézmény "tûzfal" akadályozza a dokumentumok idõbeli
fõigazgatója vezette be a tanácskozást. Röviden és biztonságos megérkezését. Ennek a problé-
ismertette az ODR feladatait és eredményeit, mának számos megoldása lehet. A BKÁE EKK
majd bemutatta az ODR-rõl megjelent legújabb jelen lévõ számítástechnikai szakembere minden-
kiadványt (Országos Dokumentumellátási Rend- képpen egy egységes, minden felsõoktatási in-
szer. Tájékoztató a könyvtárak közötti dokumen- tézmény számára elfogadható módszer kidolgo-
tum- és információszolgáltatásról. Szerk. Richlich zását javasolja.
Ilona, Veszprém, 2002. Veszprémi Egyetemi A BKÁE EKK munkatársa felvetette egy le-
Kiadó), és vázolta az ARIEL dokumentumtováb- velezési lista létrehozását, melyet az intézmény
bító rendszer jelentõségét a könyvtárközi köl- gondoz, és amely lehetõséget teremt az eredmé-
csönzésben. nyek, problémák megvitatására, minden módszer-

Ezt követõen a házigazda könyvtár osztályve- tani és elméleti feladat megoldására. A lista az-
zetõje ismertette a legfontosabb problémákat: óta megszületett, címe: ariel-lista@lib.bkae.hu.

.a dokumentumküldõ rendszer használatának Várjuk a kollégák jelentkezését!
sokféleségét az ODR-en belül, Az NKÖM képviselõje nagyon hasznosnak

.a jogi és szerzõi jogi problémák tisztázatlan- minõsítette az összejövetelt. Ígérte, hogy.a fel-
ságait (beszélt arról is, hogy e témákban szakér- merült problémákat továbbítja az ODR-munka-
tõk bevonásával állást kellene foglalni), bizottságnak, illetve az NKÖM illetékeseinek.

.bemutatta azt a nyomtatványt, amelyet az Elképzelhetõnek tartja például azt, hogy az
egységes használat érdekében a BKÁE EKK -ban elektronikus dokumentUlnküldõ szolgáltatás a jö-
szerkesztettek a dokumentumok "kísérésére", võben központilag finanszírozott legyen. A talál-

.felvetette az árképzés problémáit, és kérte kozóról emlékeztetõ készült, melyet megküldtünk
egy egységes állásfoglalás kialakítását (például a távol maradt könyvtárak munkatársainak is. .
egyforma árak, esetleg központilag támogatott Katona Júlia
"ingyenes" szolgáltatás legalább az ún. kísérleti
szakaszban). Végül felkérte a jelen lévõ kollégá- A Zrínyi Miklós
kat, ~og~ t~pasz~alat~ikról, eredményeikrõl és N tv ' d I . E tproblemalkrol szamol]anak be. emze e e ml gye em

A résztvevõk több olyan témát említettek, Egyetemi Központi
amelyek együttmûködéssel, ~gység~sítéssel vi- Kön yvtáraszonylag gyorsan megoldhatok lennenek:

Az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) az ODR-rendszerben
gyakorlatában a legtöbb elektronikus dokumen-
tum külföldrõl érkezik, mert ott már elterjedt az 2001 júniusában befejezõdött a Zrínyi Miklós
eszköz és kidolgozottak a módszerek. Nemzetvédelmi Egyetem könyvtárainak vertikális

Megfogalmazódott az óhaj, hogy az ODR integrációja. Az egyetem Hadtudományi Kará-
szakbizottsága tegyen ajánlásokat az ARIEL nak és Bolyai János Katonai Mûszaki Fõiskolai
dokumentumtovábbító rendszert kiegészítõ esz- Karának könyvtárai mind szervezetileg, mind
köz?k típusaira, és így történjen a pályáztatás. speciális dokumentumgyûjteményükkel betago-

Erintették a számlázás problémáit. A doku- lódtak az egyetemi könyvtárba, amely ettõl kezd-
mentum gyors küldése miatt a hiteles számla ve egyetemi központi könyvtárként két telephe-
késik, mert az elektronikus aláírás elfogadott lyen (Hungária körút és Üllõi út) folytatja mû-
ugyan, de még nem vált gyakorlattá. ködését.

4 .Könyvtári Levelezõ/Iap. 2002. október



Jelentõs kihívást jelentett a Zrínyi Miklós A könyvtár 1994-ben kialakította saját lokális
Nemzetvédelmi Egyetem Központi Könyvtára hálózatát, ezzel párhuzamosan a könyvtári mun-
számára az integráció, amely a szervezeti kere- kafolyamatok teljes körû automatizálás ára meg-
tek ésszerû kialakítását, a vezetési funkciók, a vásároita a magyar fejlesztésû PCLIB integrált
humánerõ forrás-gazdálkodás, a költségvetési könyvtári rendszert, és megkezdte elektronikus
gazdálkodás, a szakmai munka -így természe- katalógus ának kialakítását.
tesen a szerzeményezés, a gyûjteményalakítás és A továbblépést az országos méretû szolgálta-
-szervezés, valamint a feldolgozás -nagyfokú tás terén az 1 998/99-es tanévtõl bevezetett OLIB7
koordinációját, racionalizálás át követelte meg. integrált könyvtári rendszer jelentette az egyete-

Az egyetemi központi könyvtár -mint a had- mi és a honvédségi szakkönyvtári hálózatban
tudományi diszciplína információs köz- egyaránt. Az egyetemi központi könyvtár straté-
pontjaként mûködõ nyilvános szakkönyvtár -giája szerint az OLIB rendszernek az említett
dokumentum állománya, hagyományos és elekt- szakkönyvtárakban történõ telepítése lehetõséget,
ronikus szolgáltatásai folyamatos bõvítésével, az illetve megoldást kínál a hálózatban együttmû-
ezekhez való széles körû hozzáférés bizto- ködõ könyvtárak közös katalogizáláson alapuló,
sításával -egyetemi alapfeladatain túlmenõen -koordinált információfeldolgozó tevékenységének
országosan szolgáltat. megkönnyítésére. A katonai felsõoktatási és szak-

könyvtárak dokumentum-állományának egységes
Kik a felhasználók? felûleten való megjelenítése, az információ for-

l\1.ilyen szolgáltatásokat nyújt számukra mátumtól és helytõl fiiggetlen, transzparens el-
az egyetemi központi könyvtár? érése, az elektronikus dokumentumellátás lehe-

tõségének kialakítása egyenlõ esélyeket biztosít
A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem a fõváros és a vidék hivatásos állományának a

központi könyvtára már 1992-tõl mint "kis ODR- szakirodalmi információkhoz és a dokumentu-
központ" mûködött az országos honvédségi szfé- mokhoz való hozzáférés terén.
rában. Vezetõ könyvtárként a katonai felsõokta- Az OLIB7 integrált könyvtári rendszer egy-
tási és szakkönyvtárakkal (ZMNE Szolnoki Re- másra épülõ adatbázisainak segítségével támo-
pülõtiszti Intézet Könyvtára, ZMNE Hadtudomá- gat ja és lehetõvé teszi -a magyar és nemzetközi
nyi Kar Könyvtára, Hadtörténeti Intézet és Mú- szabványoknak megfelelõen -minden kiadvány-
zeum H:Jdtörténeti Könyvtára, Haditechnikai típus szakszerû feldolgozását. Az adatbázispk
Intézet Könyvtára, Térképészeti Intézet Könyvtá- (szerzõi, sorozati, kiadói, kiadási helyi stb.) épí-
ra, Honvéd Vezérkr;zr Katonai Könyvtára, Légi- tésekor egy adat bevitelére csak egyszer van
erõ Vezérkar Könyvtára) egyeztette a gyûjtõköri szükség. A bibliográfiai leírás során ezekbõl az
profilokat, az idegen nyelvû szakirodalom szer- ellenõrzött, karbantartott adatbázisokból lekere-
zeményezését, koordinálta a folyóiratok figyelé- sés alapján kerülnek beemelésre a szükséges
sét és azok analitikus feltárását, megállapodott a adatok. Az OLIB7 integrált könyvtári rendszer
katalogizálási szempontokban, a beviteli formá- négy féle nemzetközi adatcsere-formátumot ke-
tumokban, az általa kidolgozott információ- zeI. Ezen MARC-szabványok teszik lehetõvé a
visszakeresõ nyelv, a hadtudományi tezaurusz bibliográfiai adatok cseréjét a különbözõ könyv-
mindenki számára kötelezõ használatában. 1992- tárak eltérõ integrált rendszerei között. A
ben az IIF keretén belül, Hadtudományi Szakiro- HUNMARC segítségével teljesíti könyvtárunk a
dalmi Integrált Információs Rendszer (HSZIIR) tagságából fakadó adatszolgáltatási kötelezettsé-
néven, azonos automatizációs programra (Mikro- gét az Országos Dokumentumellátási Rendszert
Isis) alapozva együttmûködési szerzõdést kötöt- felügyelõ Debreceni Egyetemi és Nemzeti
tek a fenti szakkönyvtárakkal közös hadtudomá- Könyvtár felé.
nyi adatbázis építésére. A döntés máig érvényes- Az OLIB integrált könyvtári rendszerben a
séggel bíró, stratégiai jelentõségû volt: nyolc feldolgozott dokumentumok visszakeresését az
könyvtár döntött úgy, hogy gyûjtõköri profilja egész rendszer alapját képezõ relációs adat-
lehetõségein túllépve, lelõhelytõl függetlenül, a báziskezelõ felhasználói (olvasói) interfésze biz-
hadtudomány egészébõl szolgálja ki a budapesti tosítja. Ez az ún. OPAC (Online Public Access
bázisokon felmerülõ felhasználói igényeket. Catalogue) az OLIB rendszer egyik moduljaként
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mûködik, s nyilvános számítógépes könyvtári ponti és a volt kari könyvtári gyûjtemények ala-
katalógus funkciókat lát el. Ez a modul biztosít- kításának alapvetõ irányait, valamint széles körû
ja a felhasználók számára (olvasók és könyvtá- piackutatásai alapján az eru1ek megfelelõ gyûjtõ-
rosok számára egyaránt) azt az ún. "visszakere- köri szerzeményezés forráshelyeit, kiadói-terjesz-
sõ felületet ", melynek segítségével lekérdezhet- töi vertikumát. Új prioritásokat dolgozott ki a
jük és megjeleníthetjük az adatbázisban tárolt hagyományos és az elektronikus szakirodalmi
bibliográfiai és példányadatokat. Elérése a http:/ háttér megteremtéséhez, illetve továbbfejleszté-
/www.zmne.hu honlapon, az EGYE1:EMI KÖNYVTAR séhez.
menüponton keresztül lehetséges, a KATALÓGU- Az egyetemi központi könyvtár a fõ gyûjtõ-
SOK gombra kattintva. köréhez (hadtudomány, biztonság- és védelem-

A honvédség társadalmi presztízsének erõsö- politika, vezetés- és szervezés tudomány, katonai
désébõl, továbbá a hadtudomány interdisz- mûszaki tudományok szakirodalma) tartozó tu-
ciplináris jellegébõl adódóan az elmúlt tíz évben dományterületeken teljességre törekvõ en gyûjti
a ZMNE Egyetemi Központi Könyvtáránakfel- és szolgáltatja a szakirodalom magyar nyelvû
használói köre jelentõsen kibõvült. A hadtudo- produktumait, válogatva -elsõsorban angol és
mányi szakirodalmi információ nemcsak a kato- német nyelven -az idegen nyelvû kurrens szak-
nai felsõoktatási intézmények, a Honvédelmi Mi- irodalmat, illetve retrospektív könyvtári állo-
nisztérium háttérintézményei, a honvédelmi te- mánybeszerzésekkel folyamatosan törekszik az
rület egésze körében alapvetõ fontosságú, nélkü- egyes területeken fellelhetõ szakirodalmi fehér
lözhetetlen erõforrás, de a polgári élet kutatói- foltok megszüntetésére.
politikai szférája részérõl is jól körvonalazható Alkalmazkodva az elektronikus adathordozó-
és határozott érdeklõdés tapasztalható iránta. kon megjelenõ információk iránti új igényekhez,
Elég, ha csak utalunk a biztonság- és védelem- az intézményi információs infrastruktúra és a
politika, a nemzetbiztonság, a haderõ-átalakítás, könyvtári lokális hálózat lehetõségeire építve a
a civil kontroll, a globalizáció, a válság- és konf- könyvtár CD-ROM típusú adathordozók és on-
liktuskezelés, a béke támogatás, a békefenntar- line szolgáltatások beszerzését is egyre nagyobb
tás, a terrorizmus, az etnikai kérdések, a migrá- mértékben szerepelteti szerzeményezési politiká-
ció vagy éppen a vegyi és környezetbiztonság, a jában, fontosnak tartva a már mûködõ, pályázati
katasztrófa-megelõzés és -elhárítás, a polgári erõforrásokból finanszírozott elektronikus szol-
védelem, a tûzvédelem témaköreihez kapcsolódó gáltatásai folyamatosságának biztosítását is. Cél-
kérdésekre, valamint a katonai mûszaki tudomá:' ja, hogy, lehetõleg a legnagyobb számú hozzá:-
nyok -fõleg a haditechnika (fegyverzettechni- férési lehetõséget biztosítsa az egyetemi hallga-
ka), elektronika, rádióelektronika, lokátor- tók, oktatók, kutatók számára a képzési irányok-
technika, híradástechnika, rendszertechnika, a nak megfelelõ ismeretterületeken. A piackutatá-
vegyivédelem és biztonságtechnika, a repüléstu- son alapuló vásárlás mellett fontos szerepet kap
domány (fedélzeti rendszerek, repülõgép hajtó- a dokumentumellátás rendszere másolatszolgál-
mûvek, robotrepülõgépek) -terén mutatkozó tatás, elektronikrus dokumenturnküldés és -szol-
érdeklõdésre. gáltatás, valamint könyvtárközi kölcsönzés for-

Az oktatás kiszolgálása, a tudományos kuta- májában. Az egyetemi központi könyvtár az
tómunka támogatása, az országos dokumen- Országos Dokumentumellátási Rendszer (aDR)
tumellátási kötelezettség megfelelõ összetételû tagjaként maga is szolgáltatóvá válik e területen
és mértékû gyûjteményalakítást kíván az egyete- a hadtudomány képviseletében.
mi központi könyvtártól. A felhasználók, illetve a tájékoztatás, a szakiro-

Az integráció következtében letisztult profilú dalmi szolgáltatások szempontjából az egyetemi
egyetemi oktatás igényeit, a felhasználói kör bõ- központi könyvtár egyik alapszolgáltatása az 1994
vülését, a könyvtárnak az országos és a honvéd- szeptemberétõl épített on-line lcatalógus (OPAC),
ségi könyvtári dokumentumellátó rendszerben el- melynek feltöltöttsége -az integrálódott kari könyv-
foglalt helyét és szerepét szem elõtt tartva az tárak elektronikusan feldolgozatlan dokumentum-
egyetemi központi könyvtár a hatékony inforrná- állománya következtében -a korábbi nyolcvan
ció- és dokumentumellátás, szolgáltatás érdeké- százalékról ötven százalékra csökkent. A volt kari
ben újradefiniálta gyûjtõkörét, kijelölte a köz- könyvtárak dokumentumainak retrospektív feldol-
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gozása a központi irányelveknek, a hazai és nem- pított -a közép-kelet-európai régió politikatör-
zetközi szabványok elõírásainak megfelelõen ütem- ténetét elemzõ -Atlantic Research kiadványait,
szerûen folyik. A könyvtár, szolgáltatásainak bõví- továbbá idegen nyelvû (zömében angol) törté-
tése érdekében, valamint a keresést megkönnyíten- nelmi, politikai, politológiai, hadtörténeti doku-

dõ, gyûjteményét tematikusan tagolva speciális refe- mentumokat tartalmaz.
rált adatbázisokat hozott létre, melyeket folyarna- Keresés: jelenleg csak kulcsszó alapján.

tosan frissít és a honlapján elérhetõvé tesz:
Kézirat-adatbázis

Folyó i ra tci kk -ad atbázis
Az adatbázis a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi

Az adatbázis 1989 óta válogatva, referált for- Egyetemen, illetve jogelõdjénél, a Zrínyi Miklós
mában tartalmazza a könyvtár gyûjteményében Katonai Akadémián 1963 óta megvédett egyete-
hozzáférhetõ hadtudományi, társadalomtudomá- mi doktori, kandidátusi, nagydoktori és PhD ér-
nyi folyóiratok és az interdiszciplináris tudomány- tekezéseket, valamint 1999 óta az egyetemen
területek folyóiratainak cikkeit, cikkfordításait. készült szakdolgozatokat, illetve a könyvtárban

megtalálható egyéb kéziratokat (kutatási jelenté-
Hadtudományi adatbázis sek, pályamunkák stb.) tartalmazza -a szakdol-

gozatok kivételével -referált formában.
Az adatbázis a hadmûvészet elmélete, a ha- Az egyetemi központi könyvtár felkészült a

dászat, a hadmûveleti mûvészet, a harcászat, a NATO-tagságból adódó új feladatokra, informá-
katonai vezetés, a szervezés és hadkiegészítés, a Giószolgáltatási kötelezettségeire. A honvédelmi
katonai kiképzés, a hadigazdaságtan, a katonai miniszter 1/2000. sz. utasítása értelmében a
logisztika, a hadtörténelem, a hadi technika, a könyvtárnak ki kell alakítania a NATO egysége-
katonafóldrajz, a hadijog, katonai jog, a határõr- sítési és szabványosítási dokumentumokat tar-
ség, határõrizet, a környezetvédelem katonai talmazó Katonai Szabvány Könyvtárt, amely
vonatkozása témaköröknek a könyvtár gyûjtemé- országos szolgáltatóhelyként mûködik. A könyv-
nyében megtalálható szakirodaimát tartalmazza tár megkezdte a már birtokában lévõ NATO-
1989 óta, referált formában. dokumentumok adatbázisának építését.

A volt kari könyvtárak állományának teljes körû
Társadalomtudományi adatbázis retrospektív felvit~lével mód nyílik majd a katonai

mûszaki gyûjtemény adatbázisba szervezésére, il-
Az adatbázis a társadalomtudományoknak, letve a hadtudományi adatbázis kibõvítésére.

elsõsorban "a hadtudomány interdiszciplináris tu- Az egyetemi központi könyvtár társadalomtu-
dományterületeinek a könyvtár gyûjteményében dományi gyûjteménye jól reprezentálja a nemzet-
megtalálható szakirodaimát tartalmazza 1989 óta, védelmi egyetemi oktatás szerves részét képezõ
referált formában. tudományok, a politika, a politológia, a szocioló-

gia, valamint az interdiszciplináris tudományterü-
Biztonságpolitikai adatbázis letek -katonapolitika és biztonságpolitika, katona-

szociológia -régebbi és kurrens szakirodalmát.
Az adatbázis a biztonság- és védelempolitika, A szakirodalmi szolgáltatások szempontjából

kiemelten a doktrinális kérdések, a védelmi in- az egyetemi központi könyvtár kiemelt figyel-
tegrációk, a konfliktus- és válságkezelés, a ter- met fordít a tudományos kutatás elektronikus
rorizmus, a migráció, a környezetbiztonság (ka- szakirodalmi információbázisának bõvítésére.
tonai vonatkozások) témaköröknek a könyvtár CD-RaM-állománya, például a hálózatos eléré-
gyûjteményében megtalálható szakirodalmát tar- sû speciális hadtudományi Jane's adatbázisok
talmazza 1989 óta, referált formában. (Jane's Radar and Electronic Warfare System;

Jane's Strategic Weapon System; Jane's alI the
Király Béla gyûjtemény Worlds Aircraft; Jane's Ammunition Handbook;

Jane's Military Vehicles and Logistics; Jane's
Az adatbázis a katonatudós által írt, illetve Armour and Artillery), illetõleg on-line adatbá-

gyûjtött dokumentumokat, valamint az általa ala- zisai folyamatos bõvítésével, elõfizetés éveI egé-
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szíti ki szakirodalmi információszolgáltatási le- A civil és a honvédségi könyvtárak könyvtár-
hetõségeit. Az egyetemi központi könyvtár az közi megkeresései elsõsorban diszciplína-orien-
alábbi fontos, nagy felhasZ11álói érdeklõdésnek táltak, tehát fõképpen a hadtudomány és bizton-
örvendõ hadtudományi on-line adatbázisokat bo- ságpolitika, a haditeclmika és a hadtörténelem
csátja az egyetemi felhasználók, illetve olva,só- témakörében kapunk kéréseket.
termi helyben használat formájában valamennyi Az egyetemi központi könyvtár elektronikus
érdeklõdõ rendelkezésére: katalógusába valamennyi gyûjtött dokumentum-

típust feldolgozzuk, a tartalmi feltárás a könyv-
Proquest Military tár munkatársai és hadtudományi szakértõk által

összeállított hadtudományi tezaurusz alapján tör-
Az adatbázis több mint száz külföldi katonai ténik. A rekordok bárki számára ingyen és azon-

folyóirat on-line elérhetésû digitalizált változatát nal elérhetõk az interneten is (www.zmne.hu).
tartalmazza. Az OP AC-ban a felhasználó azonnal tájékozód-

hat a keresett dokumentum elérhetõségérõl, a
l"ancaster Index to Defence and példányszámokról, kölcsönzési állapotáról, ka-
International Security Literature tegóriájáról.

Az adatbázis tematikusan a hadtudomány, a ,Természetesen állom~yvé~e~~i (például ar-
biztonság- és védelempolitika területét fedi le. ChlV dokumentumok, dIsszertacIok, szakdolgo-
(Az OTKA-hoz a hadtudományi szakkönyvtárak- zatok, kutatási jelentések, pályamunkák) és egyéb

kal- HM Technológiai Intézet Haditechnikai Szak- (hozz~férhetõség~ példányszám stb.) s~em.~o.~t-
könyvtára, HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum ok ,~Iatt n.em ml~d,~~ ?~,kumentum kolcsonoz-
Hadtörténeti Könyvtára -együtt benyújtott kon- ~eto, de a,tItkos mmosltesu do~en~ok (19~?
zorciumi pályázat keretében elnyert adatbázis.) ota az aranYlik rohamosan csokkeno tendencI at

mutat) kivételével a helyben olvasá.s lehetõsége
Jane's online adott. A kölcsönzés feltételeit és szabályait az

egyetemi központi könyvtár honlapján elérhetõ
A világ legnagyobb katonai adatbázisából az Könyvtárhasználati szabályzat tartalmazza.

alábbi adatbázisokhoz biztosítjuk az on-line hoz- Az egyetemi központi könyvtár stratégiájának
záférést: egyik leglényegesebb eleme a szolgáltatás-fej-

.Jane's Military Vehicles and Logistics 1esztés terén az elektronikus tartalomszolgálta-

.Jane's Radar and Electronic Warfare.System tás. Az Országos Dokumentumellátási R.endszer

.Jane's Strategic Weapon Systems céljait és szolgáltatásait is figyelembe véve ez
Mivel az állománygyarapítás természetesen a elsõsorban a magyar hadtudomány eredményei-

jelzett gyûjtõkör mentén, az oktatási célok kiszol- nek (cikkek, tanulmányok, jegyzetek, tanköny-
gálása érdekében történik, a beszerzések több pél- vek, disszertációk stb.) szelektív digitalizálását
dányosak, de külön figyelmet fordítunk az ODR- jelenti, melynek megvalósítására az egyetemi
irányelveknek, illetve a potenciális felhasználói központi könyvtár Digitális Könyvtári Mûhely
igényeknek megfelelõ példányszám biztosítására. munkacsoportot hozott létre.

Gyûjtõkörünk specifIkumából adódóan a szer- A könyvtár elérhetõsége:
zeményezésnek csak egy kisebb hányada törté- Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem
nik a Könyvtárellátónál. Jellemzõen magas az Egyetemi Központi Könyvtára
ajándék- és cseredokumentumoknak, a hagyaté- Webcím: www.zrnne.hu
koknak, a belsõ kiadványoknak Gegyzetek, tan- Cím: 1101 Budapest, Hungária kft. 9-ll.
könyvek, disszertációk, szakdolgozatok), más Telefon: (1) 432-9000/29214
felsõoktatási intézmények, a HM és háttérintéz- Fax: (1) 432-9120
ményei kiadványainak az aránya a gyarapodás- E-mail: berky@zrnne.hu
ban. Adatszolgáltatási kötelezettségünket folya- Nyitvatartási idõ:
matosan teljesítjük az aDR-adatbázisba, és arra hétfõn 9-tõl 18 óráig,
törekszünk, hogy visszamenõleges en is beadjuk keddtõl csütörtökig 6-tól 18 óráig,
az aDR-szempontból fontos, azaz országos ér- pénteken 8-tól 15 óráig.
deklõdésre számot tartó dokumentumainkat. Bakos Klára
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