
Megújult 
a Budapesti 
Gazdasági Fõiskola 
Könyvtára

Mobilra optimalizált, akadálymentesített,
többnyelvû honlapokkal, akár otthonról
is elérhetõ digitális kiadványokkal, infor-
matív, szórakoztató blogokkal is bõvül-
tek a Budapesti Gazdasági Fõiskola
(BGF) könyvtárainak szolgáltatásai. 
A fejlesztéseket egy közel 17 millió fo-
rintos, két évig tartó európai uniós támo-
gatású program tette lehetõvé, amelyen a
BGF 25 könyvtári munkatársa vett részt.
A program eredményeként a Fõiskola
hallgatói és az olvasóközönség a ko-
rábbiaknál is kényelmesebben és gyor-
sabban juthatnak hozzá szakkönyvekhez,
szakmai tartalmakhoz.

Tovább fejlesztik Facebook-profil-
jaikat is a BGF könyvtárai, a közérdekû –
nyitva tartással, könyvtári programokkal
kapcsolatos – információk mellett játék-
felhívásokat, a könyvtár használatát segí-
tõ anyagokat, könyvajánlókat is megosz-
tanak – a legfontosabb híreket pedig 
angol és német nyelven is posztolják.

A projektet követõen a tanfolyamokon
elsajátított új ismeretek segítségével a
könyvtár munkatársai a minõségbiztosí-
tási szempontokat figyelembe véve átdol-
gozzák a szabályozó dokumentumo-
kat, fejlesztik a belsõ kommunikációt,
valamint bõvítik a könyvtári partnerkap-
csolatokat. 

Az angol és német nyelvi képzések-
nek köszönhetõen pedig szakszerûbb se-
gítséget nyújthatnak a BGF-en tanuló
külföldi hallgatóknak is. ■

Forrás: technokrata.hu

Elkészült a 2014-es Magyar
Evangélikus Bibliográfia

Herzog Csaba, dr. Hubert Gabriella
(szerk.), Jillyné Mássik Mária és
Selmeczi Pálma közremûködésével az
Evangélikus Országos Könyvtár kiadásá-
ban és a Magyarországi Evangélikus
Egyház Reformációi Emlékbizottsága tá-
mogatásával elkészült a 2014-es Magyar
Evangélikus Bibliográfia. ■

Egy gimnáziumi tankönyv 
a legnépszerûbb a brit jegybank
könyvtárában

A jelek szerint idõnként a legképzettebb
közgazdászoknak is vissza kell nyúlniuk
az alapokhoz – állapítja meg a The
Independent.

A Bank of England könyvtárának leg-
többet kikölcsönzött könyve egy olyan
kötet, amelyet gimnazistáknak írtak, ez
pedig az ötödik kiadást megért, Közgaz-
daság címû tankönyv 

Admati januárban azzal vádolta a
Bank of England kormányzóját, hogy
félrevezették az embereket, amikor a
„too-big-to-fail" véleményt sugallták az
embereknek, vagyis azt, hogy a nagy
bankok nincsenek veszélyben, hiszen túl
nagyok ahhoz, hogy csõdbe mehessenek.

Az újságírói megkeresés azután érke-
zett a Bank of England könyvtárához,
hogy tavaly a brit parlament hasonló in-
tézményének hasonló listája került nap-
világra. Ott a legolvasottabb kiadvány a
Hogyan mûködik a parlamentcímû
könyv Roger Roberts tollából. ■

Forrás: vs.hu
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