H Í R L E V É L

2 0 1 1 / 1 .

T a r t a l o m
Telefon
nszámaink
k megválto
oztak
Könyvtá
árunk és munkatársa
m
egváltoztak. A hétjegyyű számok továbbink telefonsszámai me
ra is kö
özvetlenül hívhatók,
h
m a mellé
míg
ékek a (06-1
1) 411-610
00 központi számon keresztül
k
érhetőkk el. Közpo
onti olvasóttermünket a 411-6100
0/630-as melléken
m
va
agy a 411-6
6446-os
közvetle
en számon
n, folyóirat-o
olvasónkat a 411-644
44-es számon tudják tá
árcsázni.
Próbaid
dős adatbázisok
Márciussban könyvvtárunk helyyi hálózatán elérhetők
k a követke
ező adatbázzisok:
A Brill Online jóv
voltából a http://brillo
h
online.nl címen
c
márc
c. 30-ig:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Brill's Encyyclopedia of China
Brill's New Jacoby
ente der Griechischen
n Historikerr
Die Fragme
Encyclopae
edia of the Qur’ān
Encycloped
dia of Arab
bic Languag
ge and Ling
guistics
Index Islam
micus
S
Supplemen
ntum Epigra
aphicum Graecum
G
W
World
Christian Datab
base
W
World
Relig
gion Datab
base

A ProQ
Quest jóvoltából márrcius 30-ig
g
●
●

Early English Books Online
E
O
(EEB
BO)
h
http://eebo
.chadwyck.com/home
e?instit1=hu
ungaryas&instit2=hun
ngaria2
E
Early
Europ
pean Bookks gyűjtemé
ény
h
http://eeb.c
chadwyck.cco.uk/home
e.do?instit1=hungaria&
&instit2=hu
ungaria

A Wiley
y Kiadó jóvoltából március
m
21-ig:
●
e
e-könyvek:
elibrary.wile
ey.com/bro
owse/public
cations?typ
pe=book&acctiveLetter=
=
http://online
●
e
e-könyvsor
rozatok:
h
http://online
elibrary.wile
ey.com/bro
owse/public
cations?typ
pe=bookserries&activeLetter=
A próba
ahozzáféré
ésekkel kap
pcsolatos visszajelzé
v
éseiket öröm
mmel foga
adjuk szem
mélyesen
az olvasótermi pultoknál, illetve a gyarapitas@mttak.hu e-ma
ail címen.
L’Anné
ée Philolog
gique
Örrömmel érttesítjük a klasszika-filo
k
ológia irántt érdeklődő
őket, hogy a 2011ess évben elé
érhető helyyi hálózatunkon a né
épszerű L'A
Année philo
ologique
bib
bliográfia elektronikus
e
s változata..
Új meta
akeresőt te
esztelünk - MetaLib
A http://eportal.m
mtak.hu/V/ címen aká
ár könyvtárunkon kívvüli hálóza
atról is elé
érhető a
MetaLib
b könyvtári keresőmo
otor, melyne
ek segítség
gével egyszzerre keresshetünk a könyvtár
k
online katalógusában, előfizetéses
e
s adatbá
ázisaiban, disszertá
ációkatalógusában,
árak katalóg
gusaiban iss.
e-könyvveink közöttt, illetve más könyvtá

A rendszerbe a jobb felső sarokban található menüpontok segítségével jelentkezhetünk
be és ki:

nyelv belép kilép

súgó

Bejelentkezés után a keresőfelület testre szabható, vagyis mi magunk válogathatjuk öszsze azokat az adatbázisokat, melyekben rendszeresen kutatni szeretnénk. Ezt a válogatást (vagy akár többet is) elmenthetjük, s legközelebbi belépésünkkor a GyorsKereső
felkínálja, hogy itt is végezhessünk keresést.

az általunk létrehozott saját csoport, egyéni elnevezéssel

’Erika’ nevű saját csoportunk egyénileg összeválogatott elemei

A MetaKereső opció előnye, hogy a teljes szövegű dokumentumok teljes szövegében és
nem csupán bibliográfiai adataiban keres, valamint segítségével a bennünket érdeklő
tudományterületre szűkíthetjük a keresést.
A rendszert nemrég vezettük be, számunkra is újdonság, kíváncsiak vagyunk Olvasóink
véleményére is. Eddigi tapasztalataink szerint mindenkinek, aki rendszeresen végez tudományos kutatást, érdemes némi időt szánnia a MetaLib megismerésére, egyénre szabására, mert később rengeteg időt takaríthat meg azzal, hogy a rendszer a kiszemelt
adatbázisokban egyszerre és pillanatok alatt végzi el a keresést.
A rendszerről bővebb információ található a fejlesztő Ex-Lh Kft. honlapján.

AGORA programunk márciusi előadásai
Könyvtárunk népszerű előadássorozata márciusban is érdekes témákat igyekszik bemutatni. Az előadásokra minden érdeklődőt szeretettel várunk második emeleti konferenciatermünkbe.
De mit kezdjünk a költészettel a XIX. században?
Az ígéretes címmel Fűzfa Balázs irodalomtörténész előadására invitáljuk
kedves olvasóinkat. A 2011. március 9-én, 16 órakor tartandó előadás A
12 legszebb magyar vers-program első éveit és köteteit mutatja be az érdeklődőknek.
További AGORA-előadások
Március 16-án Vizi E. Szilveszter, az MTA volt elnöke tart
előadást Az emberi gondolkodás fejlődése címmel, 30-án
pedig a veszprémi Pannon Egyetem új tudományos
könyvsorozatát (Vniversitas Pannonica) mutatják be a
szerkesztők.
Oktatóprogramok szemináriumi csoportoknak, fiatal kutatóknak, érdeklődőknek
Szakemberek vezetésével ingyenes könyvtárhasználati kurzusokat tartunk előzetes jelentkezés alapján különböző célcsoportoknak. Jelentkezni Szegedi Nóránál (szegedin@mtak.hu) és Tömöry Pálnál
(tomoryp@mtak.hu) lehet a (06-1) 411-6441 telefonszámon.

Témák:
• Könyvtárbemutató – Első lépések a könyvtári ismeretszerzésben
o célcsoport: tehetséges középiskolások, kezdő egyetemisták
• Hogyan tájékozódjam a könyvtár elektronikus forrásai között?
o célcsoport: tehetséges középiskolások, kezdő egyetemisták
• Irodalomkutatás és információszerzés modern könyvtári környezetben
o célcsoport: PhD hallgatók, fiatal kutatók
• Hogyan írjunk szakdolgozatot?
o célcsoport: szakdolgozatírásra készülő BA- és MA-hallgatók
• A modern információkeresés eszközei a könyvtárban I-III.
o célcsoport: PhD hallgatók, fiatal kutatók
I. Nyílt hozzáférésű adatbázisok
II. Hazai cikkgyűjtemények, repozitóriumok
III. Hogyan publikáljak? : tudományos adatbázisok a kutatás világában (Web of
Science, JCR, stb.)
Természetesen a megadott témák mellett lehetőségeink szerint teret adunk egyéni igényeknek is, ez ügyben szintén keressék kapcsolattartó kollégáinkat.
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára
1051 Budapest Arany János u. 1.
411-6446; 411-6100/630
 www.mtak.hu
} mtak@mtak.hu

