Az ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék Könyvtára
A Tanszék az 1953/54-es tanévben alakult és a könyvtárat 1954-ben létesítették.
A Tanszéki Könyvtár állománya könyvekből, atlaszokból és térképekből áll.
A tanszék örökségként kapta az egykori Magyar Földrajzi Intézet Rt. megmaradt
térképanyagát, a Honvéd Térképészeti Intézet polgári térképeinek egyes példányait (atlaszok,
iskolai atlaszok, turista térképek, falitérképek, stb.) Ezen kívül ajándékozás és hagyaték
felszámolása során még számos könyv, atlasz és térkép került a tanszék gyűjteményébe.
A tanszék gazdag atlasz-, földgömb- és régi térkép- gyűjteménnyel rendelkezik. A világ
minden tájáról találhatók térképek régiek és legújabb kiadásúak, sajnos ma már egyre
kevesebb, mert kevés a pénz és a kötelespéldányokat is szűkítették.
Egyedi dombortérképek, valamint a régi neves magyar térképészekről készült portrék és a régi
felméréseket hűen ábrázoló festmények is gazdagítják az állományt.
A térképtár állományának jelentős részét Magyarországról készült különböző méretarányú
régi és új részletes topográfiai térképek alkotják.
A topográfiai térképek titkosságának feloldásáig csak a tanszéken keresztül lehetett
beszerezni topográfiai térképeket, a kilencvenes években megszűnt a titkosság, így csak a
pénzügyi feltételek szabnak határt a beszerzésnek.
A térképek elsősorban oktatási célt szolgálnak, de egyben tudományos és kutatási alapot
nyújtanak, a tanszéki munkatársaknak, az egyetem többi tanszéki kutatóinak hallgatóinak,
diplomamunka elkészítéséhez, más felsőoktatási intézményekből is gyakran keresik fel a
térképtárat.
A tanszék könyvtárában őrizzük a szakdolgozatokat, diplomamunkákat, doktori
disszertációkat, melyek táblázatban a tanszék honlapján megtalálhatók. A könyvtárban
találhatók a magyar és külföldi folyóiratok is.
Szintén a tanszéki honlapon megtalálható a digitális térképtár, mely több ezer beszkennelt
térképet tartalmaz. A Virtuális Földgömbmúzeumban a tanszéki földgömbök is
megtalálhatók.
A könyvtár gyűjtőköre:
A térképtudomány, a geodézia, a földrajz és a határtudományok hazai és külföldi
szakirodalma (tudományos könyvek, folyóiratok, monográfiák, lexikonok, kézikönyvek,
disszertációk, jegyzetek és térképek, ill. atlaszok)
Rövid időrendi áttekintés
1953/54 a könyvtár létesítése (Puskin utca)
1965 költözés a Ludovika térre
1972 egyetemi titkos térképtár a tanszéken (titkos térképek beszerzése, őrzése, az 1990-es
évektől a jelentősege kevesebb, de a mai napig ezek a térképek a tanszéken megtalálhatók)
1998 költözés a Pázmány Péter sétányra (a környezetfizikai tanszékcsoport könyvtárához
tartozik)
2002 megalakul a TTK Kari Könyvtár és 2002.-2003. szeptember 1-ig a Környezetfizikai
Szakgyűjtemény (Fizikai Szakgyűjtemény) részét képezte és az ottani állománynaplóban T
jelzéssel lettek bevezetve az új beszerzésű könyvek.
2003. szeptember 1-től önálló vált az Informatikai Kar, célszerűnek tűnt a TTK Kari Könyvtár
állománynaplóiból az Informatikai Kar Könyvtári állományát kivezetni és önálló
leltárkönyvet nyitni 2006. május 2-től.
2003. szeptember 1-től 2006. május 1-ig a TTK Kari Könyvtár állománynaplóban ITR jelzéssel
lettek bevezetve az új beszerzésű könyvek.

2006. május 2-től, mivel a Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék könyv-, atlasz-és
térképtára az Informatikai Kar könyvtárának része és az ottani leltárkönyvben szerepelnek az
új beszerzésű könyvek.
A tanszék ma már nem hivatalos állománynaplója folyamatosan vezetve van és megtalálható,
hogy az új beszerzésű könyvek, hol lettek bevételezve. Természetesen ez csak a könyvekre és
atlaszokra vonatkozik.
A könyvekről cédulakatalógus is rendelkezésre áll és folyamatosan készül.
A térképekről csak kézzel írott dokumentációk vannak, és áttekintő lapokon lehet
megtekinteni, hogy a tanszék állományában a szelvényezett térképekből melyek vannak meg.
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