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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 ösz-
sze azokat az adatbázisokat, melyekben rendszeresen kutatni szeretnénk. Ezt a váloga-
tást (vagy akár többet is) elmenthetjük, s legközelebbi belépésünkkor a GyorsKereső 
felkínálja, hogy itt is végezhessünk keresést. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 tu-
dományos kutatást, érdemes némi időt szánnia a MetaLib megismerésére, egyénre sza-
bására, 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. 

 

 

 

az általunk létrehozott saját csoport, egyéni elnevezéssel 

’Erika’ nevű saját csoportunk egyénileg összeválogatott elemei 

http://www.konemara.hu/36exlh/nodes.php?node=50


AGORA programunk márciusi előadásai 
Könyvtárunk népszerű előadássorozata márciusban is érdekes témákat igyekszik bemu-
tatni. Az előadásokra minden érdeklődőt szeretettel várunk második emeleti konferencia-
termünkbe. 

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 ér-
deklődőknek. 

 

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 tar-
tunk előzetes jelentkezés alapján különböző célcsoportoknak. Jelentkez-
ni 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 igé-
nyeknek 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  
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