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Tartalom
Nyári zárás
Könyvtárunk a nyári szabadságok idején július 12-től augusztus 22-ig
zárva tart. Augusztus 23-tól a megszokott nyitva tartással várjuk kedves
olvasóinkat.
A kikölcsönzött dokumentumokat a zárás ideje alatt hétfőtől csütörtökig
9-15 óráig, pénteken 9-12-ig lehet visszahozni. A könyvtárközi kérések
ugyanezen időpontokban vehetők át az olvasóteremben. Természetesen telefonos illetve e-mailes hosszabbításra is van lehetőség a
411-6447-es telefonszámon és az mtak@mtak.hu elektronikus levélcímen.
Végre elérhető a JSTOR
A régen várt JSTOR adatbázis végre könyvtárunkba is megérkezett, elérhető
az olvasótermi hálózaton a http://www.jstor.org címen.
A több mint 900 folyóiratot teljes szöveggel kínáló online gyűjtemény közel
félszáz tudományterületről válogatja anyagát. Az adatbázis a folyóiratok indulásától kezdve a teljes állományt tartalmazza a legfrissebb évfolyamok (utóbbi
3-5 év) kivételével. A szolgáltató által kínált csomagok közül könyvtárunkban az alábbiak
érhetők el (Az egyes gyűjteményekre kattintva megtalálják a feldolgozott folyóiratok listáját):
• Arts & Sciences I Collection
• Arts & Sciences II Collection
• Arts & Sciences III Collection
• Arts & Sciences IV Collection
• Arts & Sciences VII Collection
• Business II Collection
• Life Sciences Collection
Olvasói felmérés elektronikus szolgáltatásainkról
Olvasószolgálati Osztályunk kérdőívvel igyekszik felmérni jelenlegi és leendő olvasóink
elektronikus információszolgáltatás iránti igényeit. A 22 kérdés megválaszolása kb. 10
percet vesz igénybe. Kérjük, hogy válaszaival járuljon hozzá Ön is szolgáltatásaink javításához. Kérdőívünk online és nyomtatott formában is hozzáférhető. Kérünk mindenkit,
hogy a hitelesség kedvéért csak egyszer töltse ki. Az online kérdőív elérhető innen:
http://limesurvey.konyvtar.hu/index.php?sid=17282&lang=hu
ProQuest adatbázisok – próbahozzáféréssel
Olvasótermi gépeinken (és természetesen a wifi-hálózaton is) június
30-ig elérhető a ProQuest négy adatbázisa: a ProQuest Sociology,
az Early English Books Online (EEBO), az Acta Sanctorum
Database (ASD) és a Patrologia Latina Database (PLD).
Az adatbázisokkal kapcsolatos tapasztalataikról szívesen vesszük olvasóink visszajelzését: gyarapitas@mtak.hu vagy mtak@mtak.hu

Katalógusunkból elérhető új e-könyvek
Az Elsevier kiadó új e-könyvcsomagjában böngészhetnek a biológia, biokémia, genetika,
környezettudományok és a mezőgazdasági téma iránt érdeklődő olvasóink.
http://eportal.mtak.hu:3210/sfxlcl3/e_collection/e-books-1.html Erről a linkről könyvtárunk
összes e-könyve elérhető.
Kölcsönzési emlékeztető
Katalógusunk új szolgáltatása a kölcsönzési tételek mellé rendelhető Google naptár,
mely e-mailben emlékezteti a feledékeny olvasót a közelgő, illetve lejáró kölcsönzési
határidőkre. Katalógusunkban a bejelentkezés után mindenki megtekintheti saját kölcsönzéseit, melyek mellett kiválasztható a Google naptár ikonja,
mely a Google hozzáféréssel rendelkezők számára biztosítja az emlékeztető szolgáltatást.
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Minden kedves olvasónknak üdítő nyári napokat és kellemes
kikapcsolódást kívánnak az Akadémiai Könyvtár munkatársai.
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára
1051 Budapest Arany János u. 1.
411-6446; 311-7491
 www.mtak.hu
 mtak@mtak.hu

