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SZAKMAI BESZÁMOLÓ  
AZ ELTE EGYETEMI KÖNYVTÁR ÉS LEVÉLTÁR  

„SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS DIGITALIZÁLÁST SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK BESZERZÉSÉRE” 
C. PÁLYÁZATÁRÓL 

 
 
Az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár 750.000,- Ft támogatásban részesült a 
Közgyűjtemények Kollégiuma 2020. december 07-ei ülésén hozott döntésének 
értelmében. 
 
A levéltár informatikai felszereltségének javítása érdekében adtuk be 
pályázatunkat, mivel a meglévő gépek meglehetősen elavultak az idők folyamán. 
A levéltárban hét darab asztali számítógép és egy darab laptop található. Az asztali 
számítógépek közül egy darabot négy éven belül, hat darabot tíz éven belül, míg a 
laptopot hét éve sikerült beszerezni. A pályázatnak köszönhetően két asztali gépet 
tudtunk lecserélni két új Lenovo Thinkpad laptopra. A gépeket a levéltáros 
kollégák adatbázis és segédlet készítésére használják.  
 
Az egyik gépen a készülő tanári névtár adatbázisunkon dolgozunk. A névtár célja 
az egyetemen 1635 és 1990 között oktató tanárok nevének, hivatali idejének és 
egyetemi tisztségeinek bemutatása. Az adatokat az egyetemi almanachok, 
tanrendek szolgáltatják, egyéb források bevonására akkor kerül sor, ha az adott 
időszakból sem almanach, sem tanrend nem maradt fenn. Egy-egy oktatóról a 
következő adatokat veszük fel: név, névváltozat, kar, tanszék, beosztás, szolgálati 
idő, egyetemi tisztségek, életrajzi adatok (itt általában a nemzeti névtérre mutató 
linket adjuk meg), egyéb megjegyzések (pl. rendkívüli szabadság, kitüntetés, 
elbocsájtás stb.). Az egyetemi oktatók közé a tanársegédektől a professzorokig 
mindenkit bele számítottunk. Jelenleg az 1950 és 1974 közti időszak került teljesen 
feldolgozásra, az 1850 és 1950 közti időszakban oktató tanárok kb. fele szerepel 
az adatbázisban, az 1850 előtti korszak, illetve az 1974 utáni korszak feldolgozása 
pedig folyamatosan zajlik. Terveink szerint 2024 végére az összes tanrendet, 
almanachot fel tudjuk dolgozni, így a névtár szinte az összes egyetemi oktató nevét 
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fogja tartalmazni. Jelenleg 2495 oktató adatait tartalmazza. A feldolgozandó 
források (almanachok, tanrendek) már digitalizálva vannak az Arcanum Digitális 
Tudománytár oldalán, így az új laptop segítségével gyorsabban kereshetők ki az 
adatok, és hatékonyabban illeszthetők be az adattárba. 
 
A másik gépen egyik munkatársunk a doktori nyilvántartásokhoz készít mutatót. 
A mutató az 1.f.II.a. jelzet alatt található Album doctorum (1894-1924), illetve az 
1.f.I. jelzett alatt található doktori személyi lapokhoz készül (1901-1949). A két állag 
között átfedések vannak, mert az Album doctorumba bejegyzett személyeknek a 
személyi lapjai szerepelnek az 1.f.I. állagban, ugyanakkor az Album doctorumban 
olyan személyek is szerepelnek, akiknek nincs személyi lapja. A két állaghoz 
készülő mutató tartalmazza az összes személy nevét, aki doktori fokozatot szerzett 
az egyetemen 1894 és 1949 között. A mutató jelenleg excel táblázatban készül, 
szerepel benne a név, a születési dátum, a doktori fokozat típusa, a doktori fokozat 
megszerzésének az időpontja és a jelzet. A munka az 1925. évnél tart, és eddig 
22.450 nevet tartalmaz. Ez jelenti – az egyetem akkori struktúrája szerint – a 
Bölcsészettudományi Karon (beleértve a természettudományokat is), az Állam- és 
Jogtudományi Karon, az Orvostudományi Karon és a Hittudományi Karon 
doktorált hallgatókat. A laptop a munkában nagy segítséget jelent, mert egyrészt 
megbízhatóbb és gyorsabb, mint a régi számítógép, másrészt könnyű 
mozgathatósága révén a raktárban is használható. 
 
 
  

Üdvözlettel: 

      

 

 

   Dr. Kulcsár Szabó Ernőné Gombos Annamária 

             főigazgató 

 

 

 

Mellékletek: 

1. sz. melléklet: fotódokumentáció a pályázat keretében beszerzett számítógépekről, azok 

használatáról 
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1. sz. melléklet:  

Tanári névtár adatbázis beviteli felülete és használata. A tanári névtár adatbázisba főként a már 
interneten is elérhető forrásainkból (tanrend, almanach) gyűjtjük az adatokat. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

A doktori fokozatot szerzett hallgatók mutatója excel táblázatban készül, valamint a beszerzett 
laptop további irodai adminisztráció elvégzésére is kiválóan megfelel. A laptop könnyű 
mozgathatósága továbbá lehetővé teszi, hogy a raktári terekben is akadálytalanul haladjon a 
munka, ha szükség van az irattári állomány használatára. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


