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Tartalom
Nyári zárás
Könyvtárunk a nyári szabadságok idején július 16-tól augusztus 14-ig
zárva tart. Július 11-15-ig és augusztus 15-19-ig (hétfőtől péntekig) rövidített nyitva tartással segítjük olvasóink dokumentumhoz jutását: a központi olvasóterem ez idő alatt 9-16 óráig, a raktári szolgálat 9-15.30-ig, a
különgyűjtemények a megszokott nyitvatartási rend szerint állnak rendelkezésre. A digitális dolgozószoba ebben a két hétben zárva lesz.
Augusztus 20-án (szombaton), a nemzeti ünnepen zárva tartunk, de 22-től 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 411-6446-os telefonszámon és az mtak@mtak.hu elektronikus levélcímen.
Megújul a könyvtári hírlevél
Eddig kölcsönzőjeggyel rendelkező olvasóinknak küldtünk rendszeres hírlevelet, mostantól ezt a szolgáltatást mindenki számára elérhetővé szeretnénk tenni. Ha továbbra is úgy
gondolja, hogy szívesen olvasná könyvtárunk híreiről, eseményeiről, új beszerzésű
könyveiről, érdekességeiről, s az esetleges változásokról szóló rövid tájékoztatóinkat,
iratkozzon fel e-mail-ben kiküldött hírlevelünkre. Ez mindössze néhány kattintást igényel:
1. A http://mtakhirlevel.wordpress.com oldalon adja meg e-mail címét:
Ha a ’Feliratkozom’ gombra kattint, a rendszer megkéri, nyissa
meg e-mail fiókját, hogy véglegesíthesse a feliratkozást:

2. E-mailjei között a következő levél fogadja:

Ha rákattint az itt bekeretezett hivatkozásra, máris véglegesítette feliratkozását. Ezentúl
rendszeresen kap majd e-mail üzenetet, ha valami érdekes történik az MTA Könyvtárában. Nem kell tartania tőle, hogy túl sok levelet kapna, mi valóban csak akkor üzenünk,
ha fontos információt kívánunk megosztani olvasóinkkal.
Ha nem bízik ebben, saját kezűleg is testre szabhatja, mikor kíván hírlevelet kapni. Feliratkozás után mindenki beállíthatja, hogy minden egyes hírről külön kíván értesülni
(Immediate), naponta reggel 6 és 9 között szeretné megkapni az aktuális hírt (Daily),
persze ez utóbbival sem zaklatjuk majd minden nap, hisz nem frissítjük ilyen gyakran
híreinket. Akár heti kézbesítést is kérhet (Weekly), ilyenkor fent a ’Settings’ pontban még
a napot is beállíthatja, amikor hírlevelünket olvasni szeretné.

Ha nem kíván a beállításokkal foglalkozni, de megtisztelt bennünket a bizalmával és feliratkozott hírlevelünkre, akkor alapbeállításként minden hírről külön levélben értesül
majd. Természetesen, ha szolgáltatásunk mégsem nyerte el tetszését, a hírlevélről bármikor leiratkozhat, minden egyes hírlevél alján talál hivatkozást ehhez.

Ha az e-mailes hírlevél helyett inkább az RSS szolgáltatást részesíti előnyben, csatolja
hírolvasójába
vagy
böngészőjébe
könyvtári
hírlevelünk
RSS
csatornáját:
http://mtakhirlevel.wordpress.com/feed, s kövesse könyvtárunkat.
Könyvtárunk a közösségi oldalakon
Híreinkről, eseményeinkről rendszeres tájékoztatást nyújtunk az ismertebb közösségi
oldalakon is, ahol szívesen reagálunk követőink kérdéseire, örömmel fogadjuk ötleteiket,
megjegyzéseiket, bármilyen visszajelzést.
Megtalálhatók vagyunk a Facebook portálon: https://www.facebook.com/pages/MTAK%C3%B6nyvt%C3%A1ra/146892885353894, ahol szívesen látunk minden új ismerőst,
s örömmel vesszük a tetszésnyilvánításokat.
De követhet bennünket a Twitteren is, ahol főként rövid híreinket tesszük közzé, általában egy-egy magyarázott link formájában: http://twitter.com/mtakonyvtar
Ingyenesen kipróbálhatók akár otthonról is a de Gruyter Kiadó adatbázisai
Szabad hozzáférést biztosít a De Gruyter Kiadó 49 adatbázisához július 15-ig. Mindenki
egyénileg regisztrálhat.
Elérhető pl. Nietzsche Online, Nietzsche-Studien, Germanistik Online, Allgemeines
Künstlerlexikon Online, Killy Literaturlexikon, Romanische Bibliographie Online,
Encyclopedic Dictionary of Semiotics, stb.
Teljes lista az akció keretében elérhető adatbázisokról: http://www.referenceglobal.com/action/showPublications?display=bySubject&pubType=biblio
Minden kedves olvasónknak kellemes nyári napokat és jó pihenést
kívánnak az Akadémiai Könyvtár munkatársai.
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