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A 2016-os év főbb eredményei
A könyvtári szervezet változásai
2016-ban stabil, kiszámítható gazdálkodás, költségvetés, valamint nyomon követhető, szabályozott egyetemi és
könyvtáron belüli működés jellemezte tevékenységünk kereteit.
Az egész egyetemet, azon belül a könyvtárunkat is érintő, szervezeti változások sora 2016-ban zárult. A Budai
Campus BCE-ből történő kiválása 2016. január elsejével megtörtént. Ez érintette a könyvtári és levéltári szervezetet
is. Elsőként az Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár leválasztása történt meg, majd egyetemi döntésnek megfelelően
2016 februárjától az Egyetemi Levéltár is különvált az Egyetemi Könyvtártól. Ekkortól a könyvtár elnevezése BCE
Egyetemi Könyvtár lett.
A szervezeti változások és az oktatás-kutatás és a hallgatók által megfogalmazott igények alapján a könyvtár belső
szervezeti struktúrája is átalakításra került. Az új működési modell kiemelt célja az oktatás- és
kutatástámogatásnak, a tanulási készségek fejlesztésének, a digitális írástudás szintje emelésének szolgálata, az
egyetemi tartalomgazdai szerep hatékony megvalósítása. Ennek érdekében a korábbi tevékenységek mellett
nagyobb hangsúlyt kap az intézményi tudástartalmat megjelenítő repozitóriumok működtetése, az oktatói
publikációk nyilvántartása a Magyar Tudományos Művek Tárában, valamint a hallgatóknak nyújtott
tanulástámogató szolgáltatások. Az átdolgozott SzMR-ben lefektetett szervezeti változtatás többek között
magában foglalja egy közvetlenül a főigazgató irányítása alá tartozó tanulástámogató és képzési koordinátori
pozíció létrehozását.
Az Egyetem 2016 szeptemberében képzéseket indított Székesfehérváron. A képzések támogatásához szükséges
könyvtári szolgáltatás biztosítása céljából 2 évre szóló megállapodás született az Óbudai Egyetemmel, melynek
értelmében a Corvinus Egyetem hallgatói az Óbudai Egyetem székesfehérvári képzéseit kiszolgáló fiókkönyvtárát
használják. Az induló dokumentum állomány összeállítása megtörtént, a hallgatók tankönyvvel, szakirodalommal
való ellátásáról, az előfizetett adatbázisokhoz való hozzáférésről az Egyetemi Könyvtár folyamatosan gondoskodik.
A hallgatók hosszabb nyitvatartási időben való kiszolgálása érdekében az Egyetemi Könyvtár állományába tartozó
könyvtáros teljesít szolgálatot a székesfehérvári képzési helyen.

A könyvtári szolgáltatások minőségének és fenntarthatóságának biztosítása
2016-ban folytatódott az a tendencia, amely az egyetem gazdálkodási helyzetének, belső irányítási és információs
rendszerének stabilizálódásaként fogalmazható meg. A könyvtár költségvetésében meghatározott, a korábbiakhoz
képest növekedett forrásokat folyamatosan felhasználhattuk. A gyarapításra betervezett költségvetési keret
lehetőséget adott a könyvtári tevékenység lényegét jelentő legfontosabb információs források (könyv, folyóirat,
adatbázisok) bővülő mértékű beszerzésére illetve előfizetésére.
Folyamatosan végeztük az országos könyvtári ellátó rendszerben való részvételből eredő feladatokat (MOKKAODR: katalógus rekordok készítése a nemzeti rendszer számára, könyvtárközi kölcsönzés; EISz program:
előfizetések koordinálása, pénzügyi feltételek biztosítása; HUNOR konzorcium: nyílt hozzáférés infrastruktúrájának
fejlesztése, szabványosítási munka; MATARKA: a korábban vállalt folyóiratok mellet újabb címek feldolgozása,
stb.).

Hozzáférés
A könyvtári szolgáltatásainkhoz való hozzáférés javítására törekedtünk. Jelentősen megnövekedett a könyvtár
nyitvatartása, hétköznap 8.00-tól 21.00 óráig, szombaton 10.00-től 16.00 óráig, ez az eddigi heti 59 óra helyett heti
71 óra olvasótermi szolgáltatást jelent. Mind megjelenésében, mind szerkezetében átalakítottuk honlapunkat, új
funkciókat építettünk bele. A honlapon keresztüli chat szolgáltatás újraindításával a kapcsolattartás újabb eszközét
kínáljuk az érdeklődőknek. A korábban „közös keresőnek” nevezett keresőfelület új, vonzóbb elnevezést kapott,
Szuperkeresőként működtetjük, használatát pedig rövid tutorial mutatja be a könyvtár YouTube csatornáján. 2016
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szeptemberi kezdettel, szendvicsszobát alakítottunk ki a könyvtáron belüli kulturált étkezés támogatására, a nagy
népszerűségnek örvendő konzultációs szoba kínálatot pedig bővítettük.

Kutatástámogatás
A könyvtár fontos, törvény által előírt feladata az egyetemi tartalmak kezelése és nyilvánossá tétele, az egyetemi
tartalomgazdai szerep betöltése. A Corvinus Egyetemen keletkező szellemi termékek, kutatási eredmények,
publikációk közzétételének eszköze a Corvinus Kutatások (CK) digitális intézményi repozitórium, az Egyetemen
megvédett doktori dolgozatok pedig a Corvinus Doktori Disszertációk archívumban kerülnek elhelyezésre.
A CK gyűjteményben elhelyezett publikációk számos ismert tudományos keresőszolgáltatásokon keresztül. is
elérhetők. A repozitórium tartalma 2016-ban is bővült, magában foglalva az Egyetemen szerkesztett és kiadott
folyóiratok (Vezetéstudomány, Köz-gazdaság, Corvinus Journal of Sociology and Social Policy) archivált tartalmát
a kiadói és szerzői engedélyek alapján.
A két repozitóriumban tárolt dokumentumokból az elmúlt évben összesen több mint 500.000 letöltés történt, ezek
közül jelentős volt a külföldi letöltések aránya. A repozitóriumi mutatók és letöltési adatok a 3. sz. mellékletben
találhatók.
Az oktatók-kutatók publikációs tevékenységének és az ezzel kapcsolatos nyilvántartási kötelezettségének
(MTMT) támogatása a könyvtár kiemelt feladata. Az egyéni kutatói publikációs tevékenység segítése terén MTMT
konzultációkkal, adatbevitellel és korrektúrával segítettük az az oktatókat.. Az egyetem egésze, ill. egységei
számára statisztikákat nyertünk ki az adatbázisból, támogattuk az egyéni pályázatokat és fokozatszerzési
eljárásokat, valamint a Gazdálkodástudományi kar nemzetközi akkreditációs eljárásait. Az MTMT-ben lévő 2016os közlemény és idézettségi adatok a 8. sz. mellékletben találhatók.
A tanszéki kapcsolattartó tevékenység célja az oktató- és a kutatómunka közvetlen támogatása egyéni
konzultációval, műhelybeszélgetések szervezésével, a kutatást megkönnyítő alkalmazások, publikációs és
kapcsolatépítő csatornák és a publikációs tevékenység jogi környezetének bemutatásával.
A 2016-os év újdonsága az egyetemi szerkesztésű folyóiratok (Vezetéstudomány, Corvinus Journal of
International Affairs) szerkesztői-kiadói támogatása OJS (Open Journal System) telepítésével és
beüzemelésével.
Az Open Access publikálás megismertetése, népszerűsítése és gyakorlati támogatása keretében a könyvtár
konzultációkat kínál, valamint részt vesz a díj ellenében történő közzététel egyetemi kezelésében.

Oktatási szerep, az információs írástudás fejlesztése
Megnőtt a hallgatóknak nyújtott tanulástámogatási szolgáltatások szerepe, elkezdődött egy tanulási kompetencia
központ létrehozása a könyvtárban. 2016-ban a tanulástámogatás új formáinak bevezetésére került sor az oktatói
közösséggel együttműködve: szak- és egyéb dolgozatírást segítő speciális tréningek indultak, ráépülő egyéni és
csoportos konzultációval, a tanulási készségek fejlesztését szolgáló tanácsadással. A könyvtár egyre több
lehetőséget kínál a hallgatók számára az információs források használatához és az egyetemi sikerességhez
szükséges készségek elsajátítására, kurzusba épített tanórák, dolgozatíráshoz ajánlott speciális tréningek, online
segédanyagok és személyes segítség formájában.
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A könyvtár tevékenysége és mutatói
Szolgáltatások
Könyvtárlátogatás
2016-ban 261 nyitvatartási napon 352.412 személyes látogatást regisztrált a könyvtár, ez 9 %-os növekedést jelent
az előző évhez viszonyítva.

Látogatók száma (fő)

352412
340242
319117

322315

2014

2015

304057
2012

2013

2016

Az egy napra jutó látogatószám hétköznapokon átlag 1.490 fő, a szombati nyitvatartási napokon pedig 557 fő volt.
A vizsgaidőszaki és a szakdolgozat-írási hónapok látogatóforgalma kiemelkedő. Májusban és októberben a
hétköznapi átlag megközelítette, novemberben és decemberben meghaladta a 2000 főt.
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Az érvényes tagságú felhasználók száma 20.037 fő volt, ebből 77 % egyetemi polgár, 23 % külső olvasó. (A
beiratkozott olvasók létszámára vonatkozó adatok a 2. sz. mellékletben tekinthetők meg.)
Az Egyetem nemzetköziesedése tükröződik a könyvtárban is. A könyvtárat fizikailag is használó saját hallgatóink
kb. 15 %-a külföldi hallgató.
A beiratkozó külső olvasók száma az elmúlt években folyamatosan növekedett. 2016-ban a kizárólag olvasótermi
szolgáltatások igénybevételére beiratkozók száma 2.525 fő volt, ez meghaladja a kölcsönzési jogosultságot kérőkét
(1.503 fő). Az olvasótermi jegyet igénylők kb. 90 %-a külföldi hallgató.
Olvasói tereinkben az év során eddig nem tapasztalt zsúfoltság alakult ki, különösen a vizsgaidőszakokban.
Nyilvános könyvtárként a vonatkozó jogszabályok értelmében a külső olvasók nem zárhatók ki a könyvtár
használatából, ugyanakkor elsőrendű feladatunk saját egyetemünk polgárai számára minél magasabb szintű
szolgáltatásokat nyújtani. Amennyiben a könyvárat kizárólag mint tanulási teret használó külső olvasók száma
tovább nő, megoldást keresünk a zsúfoltság csökkentésére, akár a beiratkozási rendszer újragondolásával.
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Kölcsönzés, dokumentumszolgáltatás
A kölcsönzött kötetek száma 2016-ban 98.517 db volt, átlag napi 377 kötet A kölcsönzési adataink 5 éves
időszakot tekintve egyértelműen ereszkedő irányt mutatnak.

Kölcsönzött kötetek száma (db)
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A kölcsönzött kötetek 56 %-a tankönyv volt. A kölcsönzések 87%-a az egyetemi közösséghez kapcsolódott, 81 %
hallgatók, 6 % az oktatók és alkalmazottak által történt. A külső olvasók kölcsönzései csupán az összes forgalom
13 %-át tették ki, ebből a 8 % a külső hallgatóké.
A hallgatói kölcsönzések megoszlása a Közgáz Campus karai között
9079

Gazdálkodástudományi Kar
Közgazdaságtudományi Kar

10817

25443

Társadalomtud. és
Nemzetközi Kapcs. Kar

Az Országos Dokumentumellátó Rendszer (ODR) tagjaként könyvtárközi kölcsönzést végzünk. Bár a
tevékenység fontos, kölcsönzési forgalmunkban ennek aránya nem jelentős. 2016-ban a könyvtárunkhoz más
könyvtártól érkezett igények száma csökkent, az általunk kért dokumentumok száma nem változott. A könyvtárközi
kölcsönzésen túl egyedi dokumentumszolgáltatást elektronikus formában, a Subito szolgáltatáson keresztül és
egyéb forrásból is biztosítottunk oktatóink számára.
A kölcsönzésre, helyben használatra, könyvtárközi kölcsönzésre és dokumentumszolgáltatásra vonatkozó további
mutatók az 1. sz. mellékletben találhatók.

Elektronikus szolgáltatások
A kétnyelvű könyvtári honlap üzemeltetése mellett a könyvtár jelen van internetes közösségi oldalakon, a Twitteren,
a Facebookon és a Foursquare-en is. YouTube-csatornánk 2016 májusában indult el.
Pojektmunká keretében elkészült a könyvtárban való eligazodást segítő, a honlapon megjelenített könyvtári térkép.
A könyvtár által vásárolt és előfizetett, a honlapon keresztül szolgáltatott elektronikus források a
Gyűjteményszervezés témájánál kerülnek bemutatásra.
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Tájékoztatás és szakinformációs szolgáltatások
Tájékoztató tevékenységet többféle csatornán nyújtunk könyvtárunk használóinak. A könyvtári nyilvános terekben
személyes segítséget adunk a szolgáltató pultoknál. Távoli eléréssel a honlapunkon megosztott információkkal,
valamint a honlapon megadott elérhetőségeken keresztül (e-mail, űrlap, chat), illetve telefonon.
A szakirodalmi információs szolgáltatásunk elsődleges célja a kutatáshoz, dolgozatíráshoz, csoportos
feladatmegoldáshoz adott módszertani segítségnyújtás, személyesen vagy távolról is.
A „Foglaljon könyvtárost!” nevű szolgáltatásunk keretében személyre szabott konzultációt biztosítunk előre
megbeszélt időpontban, a téma előzetes megjelölésével.

Gyűjteményszervezés
A gyűjteményszervezési tevékenység 2016-ban tervszerűen, a könyvtár Gyűjtőköri szabályzatának és az oktatáskutatás aktuális igényeinek megfelelően folyt.

Folyóirat beszerzés
A könyvtár folyóirat gyarapodása vásárlás és ajándékozás révén valósul meg. 189 kurrens folyóirat érkezett a
könyvtárba 2016-ban, ebből 100 cím előfizetés, 89 pedig ajándék volt. A 189 folyóiratból csak nyomtatott formában
154-et, csak online pedig 21-et szolgáltatunk olvasóinknak.
.Az előfizetett külföldi folyóiratok száma meglehetősen alacsony, vétellel mindössze 32 import folyóirat érkezik. A
felhasználók számára elegendőnek látszik az ún. aggregátor szolgáltatásokon keresztül biztosított hozzáférés. A
tanszékekről új előfizetési igény az elmúlt évben nem érkezett.
A 2016-os évre vonatkozó import folyóiratok és az ezeket támogató elektronikus szolgáltatások (EDS, Link Source,
AtoZ) előfizetési árai messze nem érték el a közbeszerzési értékhatártól, így nem volt szükséges közbeszerzési
eljárás kezdeményezése. A vonatkozó előfizetői szerződések 2015 végén megköttettek, így a folyóiratok
beérkezése és az elektronikus folyóiratokhoz való hozzáférés folyamatos volt.

Könyvbeszerzés
2016-ban a könyvtár 10,4 millió Ft-ot fordított könyvek gyarapítására. A könyvtári költségvetésből gyarapításra
fordított (6 millió Ft) összegen felül tanszéki keretből (4,3 millió Ft), ODR pályázatból (500 eFt), Budapest Bank
pályázaton nyert összegből (245 eFt) gyarapíthattuk könyvállományunkat. Az NKA könyvtámogatási program (90
cím) és a Márai program keretében (157 cím /400 eFt értékben) ismét részesültünk könyvtámogatásban.
Folyamatos volt a tankönyvek és egyéb, a gyűjtőkörünkbe tartozó újonnan megjelenő szakkönyvek figyelemmel
kísérése és beszerzése, valamint az oktatók által kezdeményezett dokumentumrendelési igények, javaslatok teljes
körű ügyintézése.
Gyarapításra fordítható költségvetési keretünk, és a hallgatói juttatások tananyagbeszerzésre fordítható része
lehetővé tette, hogy a hallgatói igények jobb kielégítése érdekében a vásárolt tankönyvek példányszámát
növeljük, illetve az elhasználódott köteteket újakra cseréljük.
E-könyv állományunk egyelőre csekély. Az e-könyvek bevezetése érdekében a múlt évben elindítottunk egy
rugalmas kiválasztási (ún. DDD vagyis használói igényen alapuló) és vásárlási lehetőséget kínáló beszerzési
keretmegállapodást, aminek jóváhagyása adminisztratív akadályok miatt 2017-re tolódott.

Adatbázis beszerzés
A kutatáshoz és tanuláshoz szükséges szakirodalom és információ alapvető forrásainak számító adatbázisokra
egyedi intézményként és az EISZ program résztvevőjeként is előfizetünk. 2016-ban 110,8 millió Ft-ot fordítottunk
erre a célra. Az előfizetések finanszírozásához jelentős mértékben hozzájárult az EISZ céltámogatás 66,9 millió
Ft-os összege, így gyarapítási keretünkből 43,9 millió Ft-ot, az OTKA pályázati támogatásokból pedig 4 millió Ft-ot
költöttünk adatbázisokra.
Oktatói javaslat alapján decemberben a MarketLine üzleti adatbázissal bővítettük az előfizetett adatbázisainkat.
Az EISz keretében előfizetett adatbázisok önrésze a 2016-os évben nagymértékben növekedett az adatbázisok
támogatási százalékainak átrendeződése miatt, így néhány alacsony kihasználtságú adatbázis 2016-os
lemondásáról már 2015-ben döntöttünk (Cambridge Journals, Thomson-Reuters JHCD és Web of Science).
A könyvtár által előfizetett adatbázisok használati mutatói a 4. sz. mellékletben megtekinthetők.
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Könyvtári dokumentumok feldolgozása, apasztása
Az újonnan beszerzett dokumentumok formai és tartalmi feldolgozásával (2016-ban 3.443 mű) párhuzamosan
végeztük gyűjteményünk visszamenőleges feldolgozását (6.470 tétel mű).
Gyűjtőköri szabályzatunknak megfelelően folyamatosan végeztük a retrospektív feldolgozás és a jogszabályoknak
megfelelő apasztási tevékenységet. A múlt évben 6.197 tételt 10 millió Ft értékben vontunk ki az állományunkból.

Történeti Kutatókönyvtár
A muzeális dokimentumok esetében három évenként kötelező leltározást 2016 februárjában fejeztük be. Lista
készült a restaurálásra szoruló kötetekről és a digitalizálandó, különösen értékes régi kötetek címlapjáról is.
Leltárhiány nem volt.
Pályázati kiírások elmaradása miatt 2016-ban ismét a könyvtári költségvetésbe betervezett forrásból történt meg 3
veszélyeztetett kötet restaurálása 457 e Ft értékben.

Gazdálkodás, igazgatás
Könyvtári infrastruktúra
Az Egyetem 2017. évi felújítási tervének elkészítése során kezdeményeztük az önkiszolgáló kölcsönzés
bevezetését lehetővé tévő RFID technológián alapuló infrastruktúra kiépítését.
Az év során munkaszobákat kényszerültünk átadni az Egyetem egyik tanszékének, így a munkatársak elhelyezése
zsúfoltabbá vált, és gondot okoz a jelenleg be nem töltött pozíciókra érkező új munkatársak elhelyezése.

Finanszírozás, könyvtári költségvetés
2016-ban a könyvtár gazdálkodása kiegyensúlyozott, jól tervezhető és ütemezhető volt. Költségvetésünk enyhén
növekvő jellege a korábbi évekénél jelentősebb dokumentumvásárlást, adatbázis előfizetést tett lehetővé.
A könyvtár költségvetése magában foglalja a személyi juttatásokat és járulékaikat, a felhalmozást, üzemeltetést és
a dologi kiadásokat. A Szenátus 2016. március 29-i ülésén elfogadta az intézményi költségvetését amelyben a
könyvtár rendelkezésére álló keretek a költségvetési tervünknek megfelelően kerültek meghatározásra. 2016-ban
már a Székesfehérvári Campus működésével kapcsolatos könyvtári költségek is bekerültek a költségvetésbe.
(ld. 6. sz. melléklet Kifizetések az Egyetemi Könyvtár állománygyarapítási tevékenysége alapján)
A könyvtár a dokumentumgyarapítási keretén felüli forrásokkal (pályázatok, tanszéki keretek, EISz célzott
támogatás) együtt 2016-ban 129,2 millió Ft-ot fordított gyarapításra. Ez az összeg lényegesen magasabb, mint a
előző évi 86,4 millió Ft.
A saját bevételek az üzemszerű működésből (könyvtárhasználati, késedelmi, térítési díj), a térítéses
információszolgáltatásból és a reprográfiai szolgáltatások kiszervezése fejében befolyó térítésekből származnak.
A 18,5 millió Ft-os bevétel 4 %-kal meghaladta az előző évit (7. sz. melléklet).

Humán erőforrás menedzsment
Az év során 4 könyvtári munkatárs érte el az öregségi nyugdíjkorhatárt, ebből egy fő közalkalmazotti
munkaviszonya szűnt meg 2016-ban, 3 fő pedig az öregségi nyugdíjkorhatár elérése miatt felmentését
kezdeményezte, közalkalmazotti munkaviszonyuk 2017-ben szűnik meg.
2016-ban 2 munkatársunk közös megegyezéssel távozott, a gyermekgondozás miatt tartósan távollévők száma
pedig 2 főre gyarapodott.
Az év során több álláspályázatunk jelent meg a https://kozigallas.gov.hu oldalon. Négy álláshely (2 határozatlan
idejű, 2 határozott idejű) betöltése történt meg az év során, ebből egy ismét megüresedett a munkatárs próbaidő
alatti kilépése miatt. Az egyik határozott idejű álláshely betöltője az Egyetem Székesfehérvári Campus-án nyújt
könyvtári szolgáltatást.
Az Egyetemi Könyvtár dolgozóinak létszáma 2016. december 31-én 35 fő volt. Ebből könyvtárosi munkakörben 34
fő dolgozik (FTE-re átszámítva 31,75 fő).
A könyvtár főigazgatójának megbízatása 2016. október 31-én lejárt. Az eddigi főigazgató ismét pályázott a
pozícióra. Pályázatát az egyetem vezetése sikeresnek minősítette, kinevezése a kultúráért felelő miniszter
jóváhagyása után történhet meg
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A 1/2016. (II. 19.) sz. Kancellári körlevél tájékoztatta az egyetemi polgárokat a nem oktató, nem kutató és nem
tanár munkakörben foglalkoztatottak 2016. január 1-től érvényes bérrendezésének alapelveiről, mely bérrendezés
a 200.000 Ft alatti rendszeres havi bruttó jövedelmet el nem érő közalkalmazottakat érintette – könyvtárunk 35
dolgozója közül 21 kolléga részesült bérrendezésben.
2016 decemberében a kancellári utasítás alapján elkészítettük a könyvtári dolgozók éves minősítését. Ez képezi a
2017-es minősítésen alapuló differenciált bérpótlék megítélésének alapját.
A könyvtár törekszik a munkatársak idegen (elsősorban angol) nyelvi kompetenciáinak fejlesztésére. A korábbi
évekhez hasonlóan a tavaszi félévben több munkatárs vett részt az egyetemen szervezett nyelvi órákon.
Három munkatárs vett részt az év során az Európai Bizottság Magyarországi képviseletének ingyenes, egy-egy
napos EU English-EU Szakmai Műhely képzésén.
Nyáron, a könyvtári zárva tartás idején 5 alkalomból álló belső képzést szerveztünk, amelyen a könyvtár
munkatársai és külső meghívottak tartottak előadást, illetve vezettek beszélgetést a könyvtári munkát érintő
aktuális témákban.

Minőségügy
2016-ban a könyvtár rendelkezett a közép- és rövidtávú céljait tartalmazó dokumentumokkal, a 2013-2016-os
időszakra szóló könyvtári stratégiával, benne a könyvtár küldetés nyilatkozatával, éves munkatervvel, középtávú
marketing stratégiával és éves marketing tervvel. 2016 utolsó negyedévében napirendre tűztük a következő három
év stratégiai tervének megvitatását, összeállítását. Ehhez SWOT elemzés készült a könyvtár minden
munkatársának véleményét kikérve és elemezve.
A 2016. év során – hasonlóan a korábbi évekhez - áttekintettük és aktualizáltuk a minőségügyi dokumentumokat,
szabályzatokat, ügyrendeket az új szervezeti struktúra és egyéb szükséges változtatások figyelembevételével
(SzMR, organogram, könyvtárhasználati szabályzat, külső helyszíneken rendezett programokon való részvétel
ügyrendje).
A beszámolási rendszer dokumentumai az év folyamán rendre elkészültek.
2016 őszén az EMMI megbízásából a könyvtár szakfelügyeleti vizsgálatára került sor. A könyvtári szakértőt
fogadtuk, a helyszíni ellenőrzés előkészítettük, a kért anyagokat rendelkezésére bocsátottuk. A pozitívan zárult
szakértői vizsgálat eredményéről az egyetem rektorát és kancellárja hivatalos tájékoztatást kapott.

Marketing és kommunikáció
A folyamatos marketing és közönségkapcsolati tevékenység mellett 2016-ban a könyvtár a felhasználói élmény
növelését is célul tűzte ki. 4 fős UX (felhasználói élmény) csoport alakult, akik egyrészt végiggondolták, hogy a
könyvtári működés mely területein érdemes a felhasználói élmény növelését megcélozni, másrészt két kérdőíves
ill. megkérdezéses vizsgálatot is elvégeztek. Ezek eredményeit összegezték és a könyvtár vezetése elé tárták.
A könyvtári szervezet és a könyvtár nevének újbóli változása szükségessé tette az Arculati kézikönyv módosítását,
a könyvtári logo átalakítását és megjelenítését a különböző kommunikációs felületeken.
A könyvtár szolgáltatásaival kapcsolatban elégedettségi vizsgálatot folytattunk a végzős hallgatók és külföldi
diákok között. A vizsgálatot több félév végén megismételve nagyobb adathalmazt nyerünk az elemzés
elkészítéséhez.
Sajtófigyelő szolgáltatást működtetünk az egyetemi polgárok számára az Egyetemmel és a felsőoktatással
kapcsolatos hírekből. Az Egyetemmel kapcsolatos híreket kereshető formában archiváljuk, és igény esetén
szolgáltatjuk.
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Szakmai közélet, rendezvények
Könyvtárunk munkatársai aktív szereplői a hazai és nemzetközi szakmai közéletnek. A könyvtár részt vesz a
MOKKA Egyesület, az Informatikai és Könyvtári Szövetség, a NIIF program, a Magyar Könyvtáros Egyesület
tevékenységében.
A könyvtár főigazgatója tagja az Országos Könyvtári Kuratóriumnak, valamint az Egyetemi Könyvtárigazgatók
Kollégiumának elnöki posztját is ő tölti be.
Az Elektronikus tartalomkezelési és könyvtári informatikai osztály vezetője, Hoffmann Ádám tagja az MTMT
repozitórium minősítő albizottságának, illetve részt vesz a repozitóriumok minősítési eljárásában.
2016. februárban együttműködési megállapodást írtunk alá az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi
Intézettel. Az együttműködés célja a könyvtár működésének, tevékenységének megismertetése az ELTE
könyvtárszakos hallgatóival, a könyvtárosképzés gyakorlati tapasztalatszerzéssel való támogatása.
Együttműködési megállapodást kötöttünk a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközponttal a két
egyetemi könyvtár gyűjtőkörének és állományalakítási tevékenységének összehangolásáról.
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. Együttműködési megállapodásunk van a német ZBW-German National Library of Economics-Leibniz
Information Centre for Economics könyvtárral (EconBiz Partnership), évente rendezett nemzetközi
konferenciájukon munkatársunk képviseli könyvtárunkat.
Az Erasmus+ Személyzeti Mobilitás program keretében évek óta részt veszünk. Az elmúlt évben két lengyel
könyvtáros látogatott könyvtárunkba, és egy munkatársunk utazott külföldi tapasztalatszerzésre.
A könyvtár az év során több színvonalas rendezvénynek, minikonferenciának adott otthont, vállalt részt
szervezésükben, és ezek közül többön előadóként is szerepeltek a könyvtár munkatársai.
(A szakmai közélet eseményeit 10. sz. mellékéletben.)

Társadalmi felelősségvállalás, harmadik misszió – Iskolai Közösségi Szolgálat,
fogyatékosügyi segítségnyújtás
A könyvtár nyilvános könyvtárként kiszolgálja a gyűjteménye és szolgáltatásai iránt érdeklődő polgárokat, a
közgazdász szakmát és a helyi közösség tagjait. A könyvtár, mint a közösségépítés fontos szereplője számos
tudományos, kulturális és közösségi célú rendezvényt, konferenciákat, kiállításokat, műhelybeszélgetéseket
rendez az egyetem polgárai mellett az érdeklődők széles körének, elősegítve ezzel az intézmény harmadik
misszióját, a civil társadalom bevonását.
Könyvtárunk fogadó szervezetként már a harmadik évben nyújtott lehetőséget középiskolás tanulók számára a
köznevelési törvényben számukra előírt közösségi szolgálat teljesítésére. Az Iskolai Közösségi Szolgálat
keretében 35 középiskolával van aláírt együttműködési megállapodásunk, ebből ötöt a 2016-ös év során kötöttünk
meg. Az év során 40 diák összesen 808 órát töltött könyvtárunkban.
A könyvtári fogyatékosügyi koordinátor segíti a rászoruló hallgatókat, olvasókat.
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Mellékletek
A könyvtári tevékenység mutatói
Szolgáltatások – Olvasó- és állományforgalom

1. sz. melléklet

OLVASÓ- ÉS ÁLLOMÁNYFORGALOM 2016-BAN
Beiratkozott olvasók
Könyvtárlátogatók száma
 olvasótermi látogatások
 könyvtári honlap látogatások száma
 távhasználók (telefon, e-mail)
 katalógus (OPAC) távhasználatok száma
Kölcsönzött dokumentumok
Elektronikus letöltések*
Letöltések egyetemi repozitóriumokból
Helyben használt dokumentumok**
Felhasználó képzés
 alkalom
 képzésben résztvevők
Rendezvények
 alkalom
 résztvevők száma
KÖNYVTÁRKÖZI KÖLCSÖNZÉS és DOKUMENTUMSZOLGÁLTATÁS
Küldött dokumentum
Kapott dokumentum

20.037 fő
352.412 fő
161.583 alkalom
118.302 alkalom
108.401 alkalom
98.517
185.076 egység
541.333

704.824 kötet
229 alkalom
4.703 fő
11
360 fő
329 db
409 db

*előfizetett adatbázisokból letöltött, kinyomtatott cikk, tanulmány
** becsült adat
Beiratkozott olvasók
Olvasók típusa
Corvinus alkalmazott
Corvinus hallgató
Külső hallgató
Külső olvasó (minden nem
hallgató)
Helyben olvasó (negyedéves és
napijegyes)
Könyvtárközi kölcsönző
Összesen

2016 (fő)

2015 (fő)

2. sz. melléklet
Megjegyzés (2016)

729

673

14.959

14.438

1.001

1.079

1.503 külső kölcsönző

502

610

2.525

1.949

17.191 fő az összes kölcsönzésre
jogosult személy

321

302

20.037

19.051

15.688 BCE polgár
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Egyetemi (a könyvtár által gondozott) adatbázisok, repozitóriumok 2016. évi mutatói
Adatbázis

Gyarapodás

Corvinus Disszertációk

Dokumentumok Látogatások
száma
száma

3. sz. melléklet

Letöltések
száma

51

891

19.994

364.277

722

8.693

88.644

n.a.

lezárt

384

3.909

n.a.

Corvinus Kutatások

351

2.158

27.505

177.056

Saját adatbázisok
összesen

1.124

12.126

140.052

541.333

Szakdolgozatok – TDK
dolgozatok
Vállalatgazdaságtan
Intézet Archívuma

Corvinus Kutatások letöltési adatok

Corvinus Doktori disszertációk letöltési adatok
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Az előfizetett adatbázisok használati mutatói

4. sz. melléklet

Academic Search Complete (EBSCO)

55.313

Letöltések
száma
(Teljes szöveg)
142.548
12.264

Business Source Complete (EBSCO)

58.189

151.664

28.981

EBSCO EDS / BCE katalógus

44.260

98.187

–

Econlit.with Full text (EBSCO)

38.119

112.204

3.688

–

10.463

23.472

30.137

13.415

82.792

Scopus

3.141

13.757

n.a.

Emerald Management Plus

4.052

–

13.773

195

184

206

OECD iLibrary

–

1.408

2.371

SpringerLink

–

–

8.871

Akadémiai kiadó folyóiratcsomagja

–

–

1.281

n.a

7.377.

Belépések
száma

Adatbázis

JSTOR
Science Direct

Palgrave Dictionary of Economics

Keresések
száma

Sage Journals - Social Sciences & Humanities
EMIS adatbázis (korábban ISI)

Megtekintett
oldalak

Találatok

79.351

-

Az előfizetett adatbázisokból statisztikailag regisztrált letöltések száma összesen: 185.076
Több előfizetett forrásról nem áll rendelkezésre használati statisztika.

Az Egyetemi Könyvtár dokumentumállománya (db, Ft)

Állomány adatok

Folyóirat Elektronikus
Egyéb
dokumentum (nyomtatott Összesen
kötet
(nyomtatott)
(db)
(fizikai
dokumentum)
Könyv

(nyomtatott)

Állomány
2015. december 31.

5. sz. melléklet

Összesen
(Forint)

hordozón)

367.244

61.337

674

37.140

Gyarapodás 2016

3.430

115

12

140

3.697

29.269.314

Csökkenés 2016

6.197

0

0

0

6.197

10.072.071

364.477

61.452

686

37.280

Állomány
2016. december 31.

466.395 1.045.425.111

463.895 1.064.622.354
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Az Egyetemi Könyvtár kifizetései az állománygyarapítási tevékenység alapján (Ft)
Forrás
Könyv Folyóirat Adatbázis
6.072.253 6.812.410 110.802.762
Könyvtári forrás
4.946.362 2.738.727 43.897.366
ebből: gyarapítás
66.905.396
EISZ
492.000
ODR
4.073.683
OTKA
245.384
Budapest Bank
388.507
Székesfehérvár
4.286.024 1.064.711
Tanszéki forrás
ebből: pályázat
90.000
266.110
Diáktanácsadó Központ
10.358.277 7.877.121 110.802.762
Összesen 2016

e-book

6. sz. melléklet
Összesen

244.419 123.931.844
244.419

51.826.874
66.905.396
492.000
4.073.683
245.384
388.507
5.350.735

90.000
266.110
244.419 129.282.579

Saját bevételek
Bevételek a
pénztárzárások
alapján,
jogcímenként
Beiratkozási díj
Előjegyzési díj*

7. sz. melléklet

2016 tény
(Ft)

2016 terv
(Ft)

teljesítés
%

7.978.450

8.801.860
-

2015 tény
(Ft)

-

1.212.000

Kártyadíj

4.506.000

4.486.000

Késedelmi díj

5.134.430

4.928.135

Szolgáltatás

19.640

73.575

Könyvtérítés

49.820

87.040

Összesen

18.511.750

15.991.000

115

17.859.500

*Az előjegyzést díjmentessé tettük 2016-ban, így ez a pénztári bevételi forrásunk megszűnt.
A pénztári befizetéseken kívül a Brenton Bt. a megkötött szerződés alapján helyiségbérlésre és a nyomatok
után 230.710 Ft-ot fizetett a könyvtári témaszámra.
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Az Egyetemre vonatkozó közlemény és idézettségi adatok az MTMT-ben
Publikációk Admin láttamozott
száma
publikációk száma
BCE 2016. január eleje
(Közgáz Campus)
BCE 2017. január eleje
(Közgáz Campus)
Éves gyarapodás a Közgáz
Campusnál 2016-ban

8. sz. melléklet

Idézetek
száma

Admin láttamozott
idézetek száma

22.769

17.717

34.905

26.939

27.890

21.849

47.081

36.407

5.121

4.132

12.176

9.468

A csoportos oktatási programok
Tréning megnevezése
2016.

9. sz. melléklet
Megtartott
alkalom

Résztvevők
száma

„Heuréka”

25

80

"Diák TudóSokk" Tanácsok, tippek TDKdolgozatot íróknak: keresési stratégia,
források, hivatkozások 60 percben

3

17

"Kortyolj!" Tudásszomjoltó 2x30 percben

2

2

Most mutasd meg! Prezi kezdőknek

7

78

Prezi tréning haladóknak

2

5

Szakdolgozati felkészítő tréningek

19

213

62

1643

Információs írástudás – egyetemi óra
(2016/17 I. félévben)

13

143

Tréning oktatóknak, Ph.D. hallgatóknak
(OECD ILibrary, EMIS, KSH, Eurostat,
EconBiz, szerzői jog)

6

54

MTMT konzultáció

3

3

F1 a Súgó

4

79

Gólya-csoportok, delegációk (Juda)+
Moni Csíkszereda

81

2386

Mindösszesen

227

4703

Tantárgyi órák tanszéki felkérésre
(pl. Tanulás és kutatás módszertana,
Szakmai kommunikáció stb.)
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Oktatások, tréningek célcsoportja
Könyvtárbemutató csoportok számára
(gólyák, külföldi látogatók – magyar és
angol nyelven)
Egyetemi tanórák, könyvtári tréningek,
konzultációk hallgatóknak
(információs írástudás, szak- és TDK
dolgozati felkészítő tréningek)
Tréningek oktatóknak, egyetemi
alkalmazottaknak, ill. hallgatóknak
(MTMT, adatbázis bemutatók és
tréningek, szerzői jog, tudománymetria,
Prezi)
Összesen

Megtartott
alkalom

Résztvevők
száma

81

2.386

124

2.098

22

219

227

4.703

Szakmai tevékenység

10. sz. melléklet

Rendezvények, konferenciák a BCE EK-ban
„Nyitott tudomány a magyar tudományos életben” –- a DEENK, mint az OpenAIRE magyarországi koordinátora és
az Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma közös rendezvénye az ELTE és a BCE Egyetemi Könyvtárában - 2016.
március 3-4.
A földrajztudós gróf Teleki Pál halálának 75. évfordulója alkalmából szervezett tudománytörténeti konferencia – 2016.
május 10.
Nyílt hozzáférés hete – rendezvények a könyvtárban – 2016. október 18-19.
Tudomány és társas kapcsolatok: a szaktudományos polémiák fogalom- és nyelvhasználata – "Az irályról általában,
különösen annak tisztaságáról." – 2016. november 16. Konferencia a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából

Munkatársak publikációi, publikációk a munkatársak tevékenységével kapcsolatban
Szőnyi Éva: Egyetemi könyvtárak együttműködése – felelősséggel a sikeres bibliográfiai szolgáltatásért:
Beszámoló a Bibliográfiai Szekció szakmai programjáról – In: Könyvtárvilág IV. évfolyam 4. szám (2016)
Szakmai díj, kitüntetés
„Az év dolgozója 2016" kitüntetés (BCE): Halász Ildikó
Kancellári Kitüntető Oklevél (BCE): Vasvár Beáta
Munkatársak szakmai szereplése, előadások
Nagy Zsuzsanna: „Nyitott tudomány a magyar tudományos életben” – a DEENK, mint az OpenAIRE magyarországi
koordinátora és az Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma közös rendezvénye az ELTE és a BCE Egyetemi
Könyvtárában - 2016. március 3-4.
Nagy Zsuzsanna: Felsőoktatási könyvtárak Magyarországon – sebességben? címmel előadás a Piacgazdaság és
könyvtárügy az információs társadalomban című kurzus mesterszakos hallgatói számára, ELTE - 2016. április 7.
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Szőnyi Éva: „A Teleki Tanszék szellemiségének hordozója: a Teleki Könyvtár” - A földrajztudós gróf Teleki Pál
halálának 75. évfordulója alkalmából szervezett tudománytörténeti konferencia, BCE EK – 2016. május 10.
Nagy Zsuzsanna: „Egyetemi könyvtárak, könyvtári rendszer - a békés egymás mellett működés elve” – MKE 48.
Vándorgyűlés, Veszprém – 2016. július 7-10.
Börzsönyi Nóra: A Szuperkereső felemelkedése: EDS a Corvinuson – „Hagyományok és kihívások” c.
rendezvénysorozat, ELTE EK – 2016. augusztus 31.
Nagy Zsuzsanna: „Open access and academic libraries – the Hungarian landscape” – „The use and generation of
scientific content – roles for libraries” konferencia az EISZ szervezésében, MTA KIK – 2016. szeptember 12.
Nagy Zsuzsanna: Társadalom-tudomány-könyvtárak c. korreferátum a MKE „Fejlesztés, fenntarthatóság, esély az
IFLA trendek és a Lyoni deklaráció tükrében c. konferencián, OSzK – 2016. november 9.
Nagy Zsuzsanna: „Open science in a global perspective” workshop, European Commission, DG for Research and
Innovation, Brüsszel - 2016. november 23. (részvétel és a Policy brief véleményezése)
Nagy Zsuzsanna: „Egyetemi könyvtárak - maradunk, változunk, tanulunk? Kettős beágyazottság, szerepválasztások,
innováció” – a DEENK és a DAB Irodalomtudományi és Nyelvtudományi Szakbizottsága közös konferenciája „Még
100 év könyvtár? Archívumok jövője” címmel, Debreceni Egyetem – 2016. december 9.

Képzéseken való részvételünk
EU-Szakmai műhely – az Európai Bizottság Magyarországi képviseletének ingyenes képzése – Ésik Anita, Hoffer
Ágnes, Rapcsák Jánosné
MELLearN Intenzív Szakmai Szeminárium - Fischer Monika

Munkatársak külföldi szakmai útjai
Nova School of Business and Economics, Portugália, Lisszabon – Fischer Monika – Erasmus+ Személyzeti Mobilitás
program keretében – 2016. április 11-15.
INCONECSS konferencia, Németország, Berlin - Nagy Zsuzsanna – 2016. április 19-20.
"Science 2.0" konferencia, ZBW, Németország, Köln – Börzsönyi Nóra - 2016. május 3-4.
EDK tréning, Brüsszel - Hoffer Ágnes – 2016.június 2-3.
EBSLG NG regionális találkozó – Norvégia, Olso - Nagy Zsuzsanna – 2016. október 19-21.
"Open science in a global perspective" workshop, Belgium, Brüsszel – Nagy Zsuzsanna – 2016. november 29.

Kiállítások
Októberi Tűzvirágok 1956 c. országos rajzpályázat ünnepi eredményhirdetése és a kiállítás megnyitója – 1956-os
Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége - 2016. február 26. – március 11.
Blénesi Éva és Bora Besgül: Gyermekek – mozgásban: „A tranzitzónán kívül és belül” fotókiállítás – 2016. április 13.
- május 15.
Pascalau Mariana és Saptarshi Naskar: „Oly távol oly közel” festészeti kiállítás – 2016. május 18. - június 18.
Corvinus Művészeti Akadémia (CMA) fotókiállítás – 2016. november 15. – november 30.
Egyetemi sportsikerek – a BCE Testnevelési és Sportközpont tárló kiállítása – 2016. szeptember – 2017. március.
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