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Bejelentkezés

E-mail:

Jelszó:

Elfelejtette a jelszavát?

Regisztrálás >>>

Bejelentkezés után van
lehetőség a regisztráció
törlésére.

Könyvesbolt és könyvtár -- egymás felé terelik a használót a plázában

Szegeden az egyetemi könyvtáron csattan a megszorítás

Címkék: hozzáférés, nyitva tartás | könyvtár, felsőoktatási v. szak- | leépítés, restrikció |
fenntartó |

A szegedi egyetem 4,6 milliárd forintot veszít a megszorításokon, ezért a
hétvégéken februártól már egyáltalán nem nyit ki a könyvtára. A Szegedi
Tudományegyetem Klebelsberg könyvtára február 4-től már nem nyit ki hétvégén,
és még hétköznap is csak 9-19 óra között tudja kiszolgálni a látogatóit -- erről az
intézmény tájékoztatta a hallgatókat egy diák beszámolója szerint.
A közlemény egészen egyértelműen fogalmaz, amikor a döntést a 'felsőoktatást
érintő elvonásokkal' indokolja, vagyis nincs pénz az intézmény eddigi rendszer
szerinti fenntartására. Az államtól érkező támogatás idén 4,2 milliárd forinttal
csökkent. (Origo)
-- A legutóbb a világ ötven legkülönlegesebb könyvtári épülete közé beválasztott
intézmény a szénszünet miatt december 22-től január 7-ig, 15 napon át volt
kénytelen zárva tartani kapuit az olvasók és a hallgatók előtt. (ÖS)
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Feliratkozás

Az alábbi mezőbe beírva az email
címét, feliratkozhat a KIT
hírlevelére.
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Az itt megadott adatokat csak a
hírlevél kiküldésére használjuk fel.

KIT - hírcsokrok

Néhány tematikus gyűjtemény a
lapból

CERTIDoc

Használóknak szóló hírlevelek

Hogyan ajándékozzunk
határon túli könyvtáraknak?

Könyvtár - befektetés és
megtérülés

Könyvtár 2.0

Menedzsment-eljárások,
eszközök

Nem központi támogatásra
épülő országos könyvtári
sikerek

Olvashatóbb és áttekinthetőbb
szövegek készítése - Tippek

Szakdolgozati gondolatok

Személyzetfejlesztés és
képzés

Hírlevélről

A hírlevél hetente,
térítésmentesen, csak
elektronikus formában jelenik
meg. A KIT nyomtatott példányai
megtalálhatók a Könyvtörténeti
és Könyvtártudományi
Szakkönyvtárban is (Könyvtári
Intézet, Budapest).

A KIT-archívum tartalma:
Közel 13.000 hír, 2002-től
Ezen az oldalon a hírlevelek
megjelenésük után néhány nappal
olvashatók.
A KIT-et az EPA (Elektronikus
Periodika Adatbázis) is archiválja.

A megrendelők száma kb.:
2400 fő

Olvasói létszám:
kb. 2900 fő

Adatvédelem
A KIT szerkesztői a birtokukba
kerülő használói adatokat
bizalmasan kezelik, azt csak az

Szavazás

Legyen-e közös katalógusa
könyvtárnak és
könyvesboltnak?

Nem, a
könyvesboltok
csökkenthetik a
könyvtárak
forgalmát.

Igen, a nagyobb
kínálat mindkét fél
forgalmának
kedvezhet.

Igen, a könyvtárak
vehetnek át a bolt
használóiból.

Nem, technikailag /
üzletileg
kivitelezhetetlen.

Panaszügyek hatékony
megoldása c. könyv rendelése
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