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Beköltöztünk …

2007. szeptember 17-étõl ismét látogatható a
közgáz könyvtár a Budapesti Corvinus Egyetem
(BCE) új oktatási épületében. Ez azt is jelenti,
hogy sûrû nyarat tudunk magunk mögött. Zenés,
táncos búcsúbulival kezdõdött, amely reggeltõl
éjfélig tartott, oktatóknak, hallgatóknak, külsõ
olvasóknak átadott díjakkal, teabárral, vélemény-
fallal és rengeteg kedves olvasóval.

Folytatódott komoly logisztikai tervezéssel,
nagyon pontos kivitelezéssel, könyvek csoma-
golásával és a metróépítés okozta útakadályok
leküzdésével. Köszönet innen is Maurer Péter-

nek és csapatának.
„Megfogyva bár…” Hatvan helyett negyve-

nen rendezkedtünk be az új könyvtárban, amely
a ház középpontjában 4700 m2-en, öt szinten he-
lyezkedik el. A XXI. század követelményeinek
megfelelõ négy olvasóterem 631 férõhellyel,
korszerû könyvtári és informatikai szolgáltatá-
sokkal fogadja a hallgatókat, oktatókat és min-
den a tanulás és a kutatómunka iránt fogékony
érdeklõdõt.

         Újdonságok

A három kari olvasóterem (társadalomtudomá-
nyi, gazdálkodástudományi, közgazdaságtudomá-
nyi), ahol a képzésekhez igazodva került a sza-
badpolcra mintegy százezer kötetnyi tananyag és
szakkönyv. A folyóirat-olvasó az 1990 óta be-
szerzett bekötött szakfolyóiratokat és a kurrens

állományt kínálja teljes körûen. A Magyarorszá-
gon egyedülálló közgazdaságtudományi és üzle-
ti tudományi gyûjtemény lényegesen közelebb
került így az olvasókhoz, de emellett az egyete-
men oktatott társadalom- és alkalmazott tudo-
mányok szakirodalmának jelentõs része is kike-
rült az olvasói terekbe. Valamennyi ülõhely egye-
di megvilágítást, konnektort kapott, és minde-
nütt van lehetõség a világhálóhoz való csatlako-
zásra.

Különleges lehetõség a hallgatók, oktatók szá-
mára a konzultációs szoba foglalása. Itt négy–
hat fõs csoportok számára biztosítunk a közös
felkészüléshez szeparált tereket, informatikai esz-
közökkel, internettel.

A hatvannégy munkahelyet biztosító, internet-
hozzáféréssel ellátott e-laborokban a megszokott

 Bejárat az I. emeleten Elmélyült tanulás és böngészés

az olvasótermekben
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könyvtári szolgáltatások mellett az egyetemi
intranet valamennyi szolgáltatása elérhetõ. Az ol-
vasótermekben is találhatók számítógépes mun-
kahelyek és valamennyi térben lehetõség van sa-
ját laptop használatára is.

A könyvtár legfontosabb saját elõállítású na-
vigációs eszköze a számítógépes katalógus (http:/
/webopac.lib.uni-corvinus.hu), amelynek szolgál-
tatási felületei támogatják a kényelmes helyi és
távoli használatot, négy – kizárólag a katalógus
használatára fenntartott – számítógépen kereshe-
tõ a kölcsönzési övezetben.

Elegáns klub hangulatát idézi a hírlapolvasó,
ahol egy kávé mellett – akár az óraközi szünetet
kihasználva – lehet átnézni a hazai és külföldi
napi- és hetilapokat.

A Történeti Kutatókönyvtár könyvtár a könyv-
tárban. A régi könyvtári bútorok és mûtárgyak
között az 1948-ban alapított Közgazdaságtudo-
mányi Egyetem könyvtára jogelõd intézményei-
nek – alapvetõen a Budapesti Kereskedelmi és
Iparkamara könyvgyûjteményeinek – 1488 és

1900 között kiadott közel kétezer muzeális köte-
te látható. A könyvészeti ritkaságok, a szépen
felújított bútorok, az ipartörténeti értékkel bíró
kötészeti eszközök és az informatika közösen
szolgálják a könyv-, könyvtár-, és gazdaságtör-
ténettel foglalkozó kutatókat.

A zárt és tömör raktári területen közel négy-
százezer kötetet tárol a könyvtár. Az itt elhelye-
zett állomány gyors hozzáférését automatikus
raktári kéréskezelõ rendszer támogatja.

Az elmélyült tanulás, kutatómunka mellett a
könyvtár lehetõséget teremt a közösségi élet más
eseményei: könyvbemutatók, konferenciák, ki-
állítások, kisebb kulturális rendezvények lebo-
nyolítására. Erre lehetõséget ad a korszerû okta-
tástechnikai felszereltséggel rendelkezõ, 58 fõ be-
fogadására alkalmas oktatóterem.

A XXI. században az egyetemi könyvtárak
feladataiban azonos súllyal szerepel a valósá-
gos és virtuális terek kínálta lehetõségek ki-
használása. Ezért a könyvtár megújította hon-
lapját, ahol célcsoportokhoz illesztett – inte-
raktív kommunikációs lehetõségeket biztosító
– szolgáltatásokat kínál.

A könyvtár weboldaláról (http://lib.uni-
corvinus.hu) elérhetõk az elõfizetett adatbázi-
sok, e-folyóiratok, tesztelhetõ elektronikus for-
rások, az egyetemi oktatók publikációi, az e-
archívum egyre bõvülõ állománya, könyv- és
adatbázis-ismertetõk, az üzleti iskolák hírei;
az egyetemen született PhD-disszertációk,
szakdolgozatok, rss-szolgáltatás, mindezek
mellett lehetõség van könyvtáros foglalásra, a
felhasználói információs tréningek áttekinté-
sére, a Keres-kínál könyvcserélõ hirdetési fe-
lületen való böngészésre.

Kávészünet a hírlapolvasóban

 Telt ház az e-laborban
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Szervezetkorszerûsítés

A BCE Központi Könyvtár másik nagy feladata
volt a szervezet átalakítása. A jelentõs létszámcsök-
kenés ellenére nem adtuk fel egyetlen szolgáltatá-
sunkat sem, s a nyitvatartási idõ sem változott. Ezt
csak úgy lehetett meglépni, hogy jócskán laposí-
tottuk a szervezetet, csökkentettük a vezetõi létszá-
mot, és sokkal nagyobb önállóságot biztosítottunk
a munkatársaknak. Kiépítettünk egy – az oktatás-
sal, kutatással folyamatos kapcsolatot tartó – szak-
értõi csapatot, amelynek tagjai, valódi tudásmun-
kásokként, egyrészt beépítik a szolgáltatásokba a
napi tapasztalatokat, gondozzák a hozzájuk rendelt
tanszékek, képzések igényeit, másrészt sokféle tí-
pusú felhasználói tréning felkínálásával, személyes
konzultációkkal segítik a minõségi könyvtárhasz-
nálatot. Az új szervezet lehetõvé teszi a csapat-
munkát és ezzel párhuzamosan teret ad az egyéni
képességek megmutatásának is.

A BCE Központi Könyvtára november elején
mutatkozott be a szakma elõtt. Számos kollégánk,
barátunk tisztelte meg a Nemzeti Kulturális Alap
támogatásával megtartott rendezvényt. A hétköz-
napokban is szeretettel várunk minden volt és le-
endõ látogatót, könyvtárost az új könyvtárban, ahol
a korábban megkedvelt szolgáltatások mellett szá-
mos új szolgáltatás kialakításával törekszünk az
olvasói igények teljes körû kiszolgálására.
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