SZOLGÁLTATÓ EGYSÉGEK
Könyvtár: www.bdf.hu/konyvtar/
A nem oktatási egységek közt kiemelendő a könyvtár. A SEK Savaria Egyetemi Könyvtár a
„C” épületben, a Regionális Felsőoktatási Forrásközpontban található, melyet PPPkonstrukcióban 2006 novemberében adtak át. Idegen Nyelvi Könyvtára a „D” épületben
működik.
A Könyvtár alapterülete a „C” épületben 2220 m2, a D épületben 525 m2. A nem
idegennyelv-szakok könyvállománya a Központi Könyvtárban áll a hallgatók és az oktatók
rendelkezésére – kivéve a tanszékekhez tartozó kézikönyvtárakat és különgyűjteményeket. Az
NymE SEK Könyvtára a Dunántúl második legnagyobb felsőoktatási könyvtára. Az épület a
hagyományos és a korszerű digitális szolgáltatások mellett elektronikus tanulási környezetet
biztosít, valamint hallgatói közösségi térként is funkcionál. A központi könyvtár három
szinten szolgáltat, állományát az éves statisztikai adatok tükrözik. 2009. január 1-jén: könyv:
221663; tanítási segédlet: 16047; szakdolgozat: 21124 (ezek 2003-tól elektronikus formában
hozzáférhetők); videodokumentum: 3298; hangzó dokumentum: 3817; elektronikus
dokumentum (CD-ROM): 864; kötött folyóirat: 12648; kurrens folyóirat: 340 – ebből külföldi
kiadvány 44.
Idegen Nyelvi Könyvtár: www.bdf.hu/konyvtar/iot.htm
Az Idegen Nyelvi Könyvtárban elhelyezett osztrák és angol állomány mellett kiemelendő a
Hadrovics László Könyvtár a Szláv Filológiai Intézetben.
Az idegen nyelvi állomány a 2009-es adatok alapján 44.737 könyvtári egység. Az
Osztrák Könyvtári Gyűjtemény és a Nyugat-magyarországi Regionális Angoltanári
Továbbképző Központ és Könyvtár, Szombathely (az előbbi az Osztrák Külügyminisztérium,
az utóbbi a British Council által alapított) gyűjteményének sajátossága, hogy a két könyvtár
az eddigi magyarországi gyakorlattól eltérően a – SEK (korábban BDF) könyvtárának –
német és angol nyelvű állománnyal azonos térben lett elhelyezve. Állományi adatok: több
mint 40 ezer kötet (angol, német, francia, horvát, orosz, szlovén, olasz) szabadpolcon áll az
olvasók rendelkezésére, részletesen:
Az Idegen Nyelvi Könyvtár lehetőséget biztosít egyéni és csoportos foglalkozásra az
olvasókkal; eMagyarország pont; helyben használható: angol, német, francia nyelvkazetták és
videokazetták, CD-k; közel 3000 kötet szakdolgozat raktárból, a korábbi, nyomtatott
szakdolgozat külső raktárból kérésre szolgáltatható (2003-tól a szakdolgozatok elektronikus
formában férhetők hozzá); ülőhelyek száma az olvasóteremben: 32 hagyományos olvasói
munkahely; 10 számítógépes olvasói munkahely; 3 OPAC állvány; 3 könyvtáros munkahely;
videószoba szemináriumi csoportok részére (15-20 fő).
Nyugat-dunántúli Regionális Angoltanári Információs Központ és Könyvtár:
http://www.bdf.hu/konyvtar/angoltan.htm
(Filológiai
és
Interkulturális
Kommunikáció Intézet és Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi
Könyvtár)
1994 februárjában nyílt meg regionális szerepkörrel, tevékenysége a következőket öleli fel:
– hatékony szakmai segítség az angol nyelvet oktató közoktatási intézmények
számára óralátogatás és -elemzés, bemutató óra, egyéni konzultáció keretében;
– akkreditált
szakmai
továbbképzések,
módszertani
konferenciák,
műhelyfoglalkozások szervezése;

–

tanulmányi versenyek, kulturális fesztivál szervezése a megye angol nyelvet tanuló
diákjai számára;
– a tantárgypedagógiai mérésének és értékelésének fejlesztése, mérőeszközfejlesztés;
– innovációs törekvések – például a számítógéppel támogatott nyelvoktatás
bevezetése –, tantárgyi munkaközösségek szakmai segítése;
– rendszeres információközvetítés a nyelvoktatással kapcsolatos újdonságokról,
szakmai-módszertani tapasztalatokról, eseményekről, a nyelvoktatás színvonalának
fejlesztését elősegítő lehetőségekről;
– akkreditált Cambridge-nyelvvizsgahely;
– akkreditált LCCI nyelvvizsgahely
– Nemzetközi kapcsolatok: British Council – Nagy Britannia; Angoltanárok
Nemzetközi Egyesülete, valamint más országok szakmai egyesületei ; RELO – az
USA regionális angol nyelvi hivatala; tanártovábbképző intézmények, egyetemek;
a Cambridge ESOL és az LCCI nyelvvizsgaközpontja – Nagy-Britannia; országos
szervezetek: Angoltanárok Nemzetközi Egyesülete Magyarországi Tagozata
(IATEFL-H); OKÉV; SuliNova; Tempus Közalapítvány; tankönyvkiadók
magyarországi képviseletei: OUP, CUP, Longman, Macmillan, ELT Hungary,
Express Publishing; megyei, regionális intézmények; általános- és középiskolák;
megyei könyvtárak.
A Nyugat-dunántúli Regionális Angol Tanári Információs Központ és Könyvtár által, illetve
közreműködésével szervezett rendezvényeken a 2006–2007-es tanévben a korábbi évek
átlagához hasonlóan 261 pedagógus és 475 diák, a 2007–2008-as tanévben 265 pedagógus és
584 diák, a 2008–2009-es tanévben 206 pedagógus és 622 diák vett részt.
Osztrák Könyvtár – ÖB: www.bdf.hu/konyvtar/ob.htm (Filológiai és
Interkulturális Kommunikáció Intézet és Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria
Egyetemi Könyvtár)
1992. május 4-én nyílt meg az ÖB, mely államközi szerződés keretében működik Állománya
5555 könyv, 21 féle periodika, számos video- és hangkazetta, CD, CD-ROM, DVD. (Az
állományfejlesztést az osztrák külügyminisztérium finanszírozza, melynek összege 2180 euró
évente). A könyvtár feladata a kapcsolattartás a felügyeleti intézményekkel
(Külügyminisztérium, Bécs; Osztrák Kelet-Délkelet-Európa-Intézet, Bécs; Osztrák Irodalmi
Társaság, Bécs; Osztrák Kulturális Fórum, Budapest); a hagyományos könyvtári feladatok
mellett az Osztrák Kulturális Fórummal együttműködve különféle rendezvények szervezése
(felolvasóestek, előadások, koncertek, filmvetítések, kiállítások, műhelyfoglalkozások,
konferenciák); adatbázisépítés: Virtuelle Bibliothek („Beiträge in Zeitschriften/Zeitungen”;
„Sonstige Druckwerke”; „Übersetzungen”; „Wissenschaftliche Arbeiten”; „Arbeiten über
Österreich-Bibliotheken”).
Európai
Dokumentációs
Központ
és
Integrációs
Szakkönyvtár:
(Társadalomtudományok, Nemzetközi- és Európa-tanulmányok Intézet és Nyugatmagyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Könyvtár):
1997-ben jött létre, amikor az Európai Bizottság és a BDF szerződést kötött az Európai
Dokumentációs Központ közös fenntartásáról. 2005-től a Bizottság Sajtó- és Kommunikációs
Főigazgatósága által koordinált EUROPE DIRECT információs hálózat tagja.
Az EDK biztosítja az EBSCO-hozzáférést; az EU hivatalos adatbázisaihoz (Celex,
Pre-Lex, Eudor, Rapid, Idea, EuroInfo Service, Bruxinfo stb.) való hozzáférést; EU-Web-

oldalgyűjteménnyel rendelkezik; irodalomkutatást végez; kiállításokat, iskolai órákat,
csoportfoglalkozásokat, vetélkedőket könyvbemutatókat, előadásokat szervez az EU ágazati
politikáiról, valamint az Európa Nap rendezését is felvállalja.

Hadrovics László Különgyűjtemény www.bdf.hu/konyvtar/hadrovics.htm
1996-ban páratlan értékű könyvállománnyal gazdagodott a BDF, Hadrovics László
akadémikus a Szláv-Filológiai Tanszéknek adományozta teljes szakkönyv- és
folyóiratgyűjteményét.
Az
állomány
számos
szlavisztikával,
germanisztikával,
romanisztikával és általános nyelvészettel foglalkozó tudományos könyvet, szótárt (pl. a
Horvát Akadémia 23 kötetes nagyszótárát), szakfolyóiratot tartalmaz. A könyvtárat 1997.
május 7-én adták át a Főiskola „D”épületének III. emeletén a Szláv Filológiai Tanszéken. A
több mint 1900 kötetes könyvtárat az akadémikus eredeti bútoraival rendezték be. A főiskola
könyvtárának online katalógusában (http://hat.bdtf.hu/) lehet tájékozódni az állományról,
mely csak helyben használható.

