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Tartalom
Emlékeztetjük kedves Olvasóinkat, hogy az online katalógusunkban nem található
1979 előtt beszerzett anyagokról (melyek egyelőre csak cédulakatalógusunkban
kereshetők) e-mailben és telefonon továbbra is szívesen adunk felvilágosítást:
 mtak@mtak.hu ℡ 411-6446
Ezeket a könyveket online katalógusunk Egyedi kérés menüpontjában
készíttethetik elő (a menüpont csak bejelentkezés után jelenik meg).
Új elektronikus adatbázis – Wiley Ancient History & Classics
2010. november 16-tól könyvtárunk számítógépeiről (és az olvasótermi wifi-hálózatról)
elérhető a John Wiley & Sons 59 tételből álló e-könyv csomagja, az Ancient History &
Classics (AHC).
A csomag tartalma megtekinthető itt (ezen a linken olvasótermi hálózatunkból közvetlenül elérhető a könyvek teljes szövege is).
Új olvasói terek nyílnak decembertől
Örömmel tájékoztatjuk tisztelt
Olvasóinkat, hogy 2010. december 1-jén megnyitjuk második emeleti közösségi tereinket. A nyáron kezdődött
átépítés után egy 16 férőhelyes digitális dolgozószoba,
egy társalgó és egy dohányzó-helyiség áll ezentúl az
Önök rendelkezésére. Kialakítottunk egy előadótermet és
egy videokonferencia-termet
is könyvtári rendezvények
céljára. A beruházás részben
az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás
Operatív
Program
(TÁMOP) pályázati támogatásával valósult meg.
Digitális dolgozószobánkban nyolc személyi számítógéppel felszerelt (ezekből egy számítógép fogyatékkal élők számára speciális programokkal) és nyolc laptop csatlakoztatására alkalmas munkahelyet kínálunk.
Mire nyílik lehetőség?
•
•
•

teljes körű internet-hozzáférés (vezetékes ill. wifi)
elérhető könyvtárunk elektronikus katalógusa, előfizetéses adatbázisaink, ekönyveink, e-folyóirataink
teljes Office programcsomag, Picasa képrendező, VLC médialejátszó szoftver

•
•
•
•
•

fekete-fehér és színes nyomtatás, fénymásolás, szkennelés (önkiszolgáló készüléken ill. a Fénymásoló műhelyben)
CD/DVD írási lehetőség (a könyvtáros gépén)
pendrive, fejhallgató, mobiltelefon, digitális fényképezőgép csatlakoztatási lehetőség
raktári dokumentumok felkérése a digitális dolgozószobába (legfeljebb 3 kötet
könyv ill. 3 folyóirat évfolyam erejéig)
tájékoztatás, segítségnyújtás az elektronikus katalógusok, adatbázisok használatában

A digitális dolgozószoba nyitva tartása: hétfőtől péntekig 9-től 20 óráig.
A dolgozószoba érvényes állandó olvasójeggyel vehető igénybe, az ajtó – a földszinti
beléptető rendszerhez hasonlóan – az olvasójegy vonalkódjának beolvasásával nyílik.
Athenaeum az Interneten
Az MTA Könyvtára és öt akadémiai kutatóintézet által létrehozott
konzorcium Athenaeum az Interneten címmel 70 millió Ft támogatást nyert az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi
Megújulás Operatív Program (TÁMOP) keretében meghirdetett
Tudásdepó-expressz: A könyvtári hálózat nemformális és informális képzési szerepének
erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében című pályázaton.
Az elnyert támogatás többek között lehetővé teszi, hogy az MTA Kémiai Kutatóközpont,
az MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet, az MTA Pszichológiai Kutatóintézet, az
MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet és az MTA Világgazdasági Kutatóintézet
könyvtárai, valamint az MTA Könyvtára gyűjteményeinek jelentős része 2011 őszétől az
interneten keresztül is kereshető lesz.
JSTOR Plant Science hozzáférés
Kertészek, régészek, történészek, művészettörténészek, műkedvelők figyelmébe ajánljuk a JSTOR Plant Science elektronikus adatbázisát, mely
2011. december 31-ig az MTA Könyvtárának számítógépeiről (és az olvasótermi wifi-hálózatról) elérhető a http://plants.jstor.org/ címen.
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