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Már régóta terveztük a könyvtári honlap megújítását. 
2020ban megújult az egyetem arculata, ehhez kapcsoló
dóan elindult egy új egyetemi honlap fejlesztése. A pan
démiás időszak több időt és lehetőséget adott arra, hogy 
a könyvtár részéről is jobban átgondoljuk a fejlesztendő 
részeket: milyen struktúrára, milyen menükre és alme
nükre lenne szükség; melyek azok a pontok, amelyek
re nagyobb hangsúlyt kellene helyezni. Több könyvtár 
honlapját is megnéztük, hogy átvegyük a jó példákat, jó 
gyakorlatokat. A munka jórészt otthonról zajlott. A me
nüpontok kialakítása után közösen dolgoztunk a tartalom 
szövegein. Az elkészült anyagokat Tóth Beáta kolléga
nőnk lektorálta.

A távszolgáltatások miatt igyekeztünk az otthoni kuta
tómunka és az ehhez szükséges segédanyagok számára is 
megfelelő helyet találni. Így született meg a „Tutorialok, 
Eguide” menüpont, ahova adatbázistájékoztatókat és 
keresési, kutatási segédleteket töltünk fel. Másik fontos 
pont lett a „Kutatástámogatás”, ahol használói csoportok 
(hallgatóknak dolgozatíráshoz, „Teológusoknak, lelké
szeknek”, „Oktatóknak, doktoranduszoknak”, „Pedagó-
gusoknak”, „Diakóniában dolgozóknak”) szerint igyekez
tünk összeállítani a könyvtárunkban megtalálható, vagy a 
könyvtáron keresztül elérhető legfontosabb tartalmakat, 
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kutatáshoz, publikáláshoz szükséges segédleteket. 
Fontosnak tartottuk, hogy az EISZ-en keresztül előfi
zetett adatbázisokban történő Open Access publikálás 
lehetőségét minél inkább népszerűsítsük. Az ezzel kap
csolatos információ is ide, az „Oktatóknak, doktorandu
szoknak” pont alá került. Az idei évben benyújtottuk az 
első ilyen jegyzetet a MERSZ adatbázisban való publiká
lásra. Reméljük, a jövőben minél több oktatónk, dokto
randuszunk él majd ezzel a lehetőséggel.

Az „Igehirdetési előkészítők” menüpont is a pandémiás 
időszak új szolgáltatása. Lelkészeink számára kiemelten 
fontos az igehirdetésekre való készülés. Minden évben 
megjelenik az evangélikus „Útmutató” című kiadvány, 
amely tartalmazza az adott év ünnepnapjaihoz az ige
hirdetési alapigéket (textusokat). Ezekhez az alapigék
hez kapcsolódó előkészítőket, kommentárokat, szak
irodalmat gyűjtjük össze, és tesszük közzé az ünnepek 
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közeledtével, segítve ezzel a lelkészek igehirdetésre való 
felkészülését. Az új szolgáltatás kapcsán többektől érke
zett hozzánk pozitív visszajelzés, így ezen aloldal további 
fejlesztése folyamatban van.

Új almenü a „Tanulástámogatás” menüpont, amelyet 
az oktatókkal, tanszékvezetőkkel együtt fejlesztünk. Ide 
kerülnek azok az ajánlott hasznos honlapok, tartalmak, 
amelyek közvetlenül a tanszékek által kínált kurzusokhoz 
nyújtanak segítséget.

A könyvtári közös munka folyamán szükségesnek tartot
tuk a „Gyakran ismételt kérdések” összegyűjtését. Az ezekre 
adott válaszokat is közös szerkesztés után publikáltuk a GYIK 
menüpont alatt. 2020 óta van lehetőség könyvtárunkban az 
Iskolai Közösségi Szolgálat önkéntes óráinak teljesítésére, 
így ez a menüpont is külön helyet kapott.

A tartalom mellett nagy hangsúlyt fektettünk arra, 
hogy a megújult arculati elemeket használjuk. Az elké
szült új egyetemi logóból a könyvtár – saját alegység szín
ként – a bordó árnyalat színét választotta. Ezzel a színnel 
dolgozunk az új kiadványokon, tájékoztató anyagokon, és 
ez a szín köszön vissza az egyetemi honlap könyvtári olda
lain is. A dizájn alakításában Tegzes Béla kollégánk vállalt 
nagy feladatot.

Az új honlap kialakításánál törekszünk a naprakészen 
tartásra, az aktuális információk közlésére, néhány pont
nál pedig egykét új fejlesztéssel szeretnénk felhasználó
barátabbá tenni az oldalakat. 
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