
BBZK KÖNYVTÁR 

 
 

A Kari könyvtár a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Kar oktató, nevelő és kutató 
munkáját segítő nem nyilvános szakkönyvtár, mely a Miskolci Egyetem Központi 
Könyvtárának hálózatában működik. 

A könyvtár fenntartója a ME Bartók Béla Zeneművészeti Kar. 

A könyvtár a Bartók Béla Zeneművészeti Kar önálló szervezeti egysége, melynek felügyeletét 
a BBZK dékánja látja el. 

A könyvtár szakmai felügyeletét a Központi Könyvtár, Levéltár, Múzeum látja el. 

 

 

Történeti áttekintés: 

 

Könyv- és kottatárunk alapítási éve 1985. Ekkor különült el a Bartók Béla Zeneművészeti 
Szakközépiskola könyvtárától.  

Intézményünk akkor a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola tagozataként működött. 

A Miskolci Egyetemhez történő integráció 1997. 07. 01-én valósult meg. Ennek 
következményeként nagyon jó munkakapcsolatot sikerült kialakítanunk a Központi 
Könyvtárral. Csatlakoztunk a számítógépes hálózathoz. A dokumentumok tartalmi-formai 
feltárása on-line katalógus építése révén ekkor elkezdődött. Az akkor alkalmazott könyvtári 
szoftver a Horizon, később pedig a HunTéka rendszerben folyt a katalogizálás. 

2011. január hónapban befejeződött a visszamenőleges feltárás, azt követően már minden 
vásárlás és leltározás után a HunTéka rendszerben történik a könyvtári dokumentumok 
bibliográfiai leírása és a példányrekord szerkesztése. 

Ekkor költözött vissza intézetünk a felújított Zenepalotába, egy nagyon tágas és hangulatos 
helyiségbe. 

 

 

 

 



 

Az állomány összetétele: 

 

Mivel szakkönyvtárként működünk, a fő gyűjtőkör a következő dokumentumtípusokból áll: 

 

Könyvek: 

- magyar-és egyetemes zenetörténet, zeneszerzők életrajza 
- zeneelméleti és zenetudományi művek 
- népzene 
- zeneesztétika, zenepedagógia, zenepszichológia 
- magyar és idegen nyelvű lexikonok (Grove és MGG) 
- szótárak és szakszótárak (akadémiai szótárak, zenei műszótár) 
- műjegyzékek (Haydn, Bach, Vivaldi, Mozart) 

 

 

Kották: az oktatást segítő vokális és instrumentális dokumentumok 

- szólóhangszerekre-énekhangara írt művek és kamarák 
- zongorakivonatok és partitúrák 
- kóruskották 
- összkiadások (Liszt Ferenc és Chopin, F. zongoraművek) 
- zenekari művek (kiemelten Csemiczky Miklós: Carmina Universitatis) 

 

CD és DVD lemezek: 

Igyekeztünk a minőségi válogatásra mind kiadó és előadó tekintetében is. 

Archiváltunk olyan műveket is, melyeket a Kar hallgatói adnak elő az oktató 
közreműködésével. 

 

Folyóiratok (zenei szakfolyóiratok: Magyar Zene, Magyar Egyházzene, Muzsika, Parlandó)) 

Szakdolgozatok 

 

 

 



Szolgáltatások és nyitva tartás: 

 

- a könyvtári dokumentumok helyben használata 
- kölcsönzés 
- előjegyzés a kölcsönzés alatt álló művekre 
- a könyvtár állományában nem található művek könyvtárközi kölcsönzés útján történő 

beszerzése 
- információ nyújtása a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól 

(on-line katalógus és adatbázisok használata) 

- szakirodalmi tájékoztatás, irodalomkutatás (pl. szakdolgozathoz) 

 

Kölcsönzés és helyben használat a nyitva tartási időben: 

Hétfőtő – Péntek 

9.00-10.00 és 14.00-15.30 (péntek kivételével) 

 

Kapcsolat: Varga Anikó (könyvtáros) 

                    zenaniko@uni-miskolc.hu 

                   telefon: 46/363-800/27-14 

                

 

Részletesebb információk a Könyvtárhasználati szabályzatban olvashatók! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hasznos linkek: 

 

 

Miskolci Egyetem Központi Könyvtár- és Levéltár 

www.opac.lib.uni-miskolc.hu (itt találhatóak a BBZK könyvtárának is a dokumentumai) 

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem könyvtára 

https://lfze.hu/konyvtar/katalogus 

Fővárosi Szabó Ervin könyvtár 

https://www.fszek.hu/ 

II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 

https://www.rfmlib.hu/ 

Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar könyvtára 

https://lib.unideb.hu/hu/ZK 

Folyóiratkereső:  

https://matarka.hu/ 

Magyar Országos Közös Katalógus 

http://mokka.hu/ 

Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ 

https://konyvtar.mta.hu/ 

Országos Széchenyi Könyvtár 

https://www.oszk.hu/ 

 

 

 

 

 

 

 



ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSOK TÁVOLI ELÉRÉSI LEHETŐSÉGE 

eduID 

 

Az eduID a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ/NIIF Program) szolgáltatása, 
amely a magyarországi egyetemi oktató és kutató intézmények számára nyújt biztonságos 
hozzáférést az elektronikus szolgáltatások köréhez. 

Lehetőséget biztosít az egyetem által előfizetett teljes szöveggel elérhető adatbázisok gyors, 
kényelmes, távoli használatára. Nem csak a campus bármely pontjáról, hanem otthonról is 
elérhető a szükséges szakirodalom. 

Korlátot csupán az jelent, hogy egyelőre nem minden szolgáltató csatlakozott az eduID –
programhoz. 

Kiválóan alkalmas szakdolgozatok, TDK-dolgozatok, doktori disszertációk elkészítéséhez, és 
egyéb kutatásokhoz. 

 

http://www.lib.uni-miskolc.hu/web/konyvtar/adatbazisok 

 

Hozzáférés: 

Az egyetemi e-mail-címmel rendelkező egyetemi polgárok könnyen, gyorsan élni tudnak az 
eduID nyújtotta lehetőségekkel: 

Felhasználónév: az egyetemi e-mail cím @uni-miskolc.hu előtti része 

Jelszó: az e-mail címhez kapcsolódó jelszó (ugyanaz, mint a munkaidő nyilvántartóba lépés) 

A hallgatók a beiratkozás után kapnak jogosultságot rendszerüzenetben.  

Probléma, kérdés esetén az egyetemi Informatikai Szolgáltató Központhoz kell fordulni a 
Miskolci Egyetem telefonkönyvének Helpdesk felületén, valamint e-mailben is lehet segítséget 
kérni a következő címen: meiszk@uni-miskolc.hu 

 

 


