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Könyvtári Figyelő 2020 / 1 . (Megjelent: 2020.április 16.) -  http://ki2.oszk.hu/kf/ 

 

FODOR János: Konferencia és ünnep. Valóságos könyvtár – Könyvtári valóság IV. konferencia az Eötvös 

Loránd Tudományegyetemen  - konferencia-beszámoló a releváns megszólalásokból válogatva.  

A teljes cikk a fenti linken érhető el! 

 

Barátné Hajdu Ágnes: Trendek a könyvtárépítészetben. Modern könyvtárak, könyvtárbelsők a világ minden tájáról című 

előadásában a könyvtári terek újraértelmezéséről tartott előadást, melyben beszámolt a „Library Design Awards 

2019” a világ legjobb közkönyvtára címért versengő könyvtárakról.  

Akit érdekel a téma, itt tud utánanézni: 

https://www.alia.org.au/monash-university-caulfield-library-winner 
 

Kulcsszavak: könyvtárépítészet, four-space modell1, könyvtári térhasználat 
 

 
 

Senkei-Kis Zoltán: A könyvtár mint stresszforrás – hogyan oldható a könyvtári szorongás 

Az előadás a könyvtár és olvasó kapcsolatának izgalmas háttérkutatására hívta fel a figyelmet. Az olvasók 

ellenérzése alapvetően négy okra vezethető vissza: nyomasztónak érzik a könyvtár méreteit, nem értik a 

                                                           
1 az alkotás, a tanulás, az inspiráció és a találkozások helye  
Bővebb információ a témáról:   http://librariandbd.blogspot.com/2016/07/konyvtar-es-kozosseg-3-resz-funkciok-es.html 

http://ki2.oszk.hu/kf/
https://www.alia.org.au/monash-university-caulfield-library-winner
http://librariandbd.blogspot.com/2016/07/konyvtar-es-kozosseg-3-resz-funkciok-es.html
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gyűjtemény elrendezésének a logikáját, nincsenek ismereteik arról, mit kell tenniük a könyvtárban, és nem 

biztosak abban, hogyan kell kutatni. E frusztrációkat természetesen szégyellik, így félnek segítséget kérni. A 

szorongás oldása a könyvtárosok és oktatók közös feladata. A siker záloga lehet a felhasználóbarát könyvtári 

környezet kialakítása, a gátlások leépítésének szükségességét felismerő, támogató könyvtárosi attitűd. 

Kulcsszavak: könyvtáros attitűd, háttérkutatás  

 

Kosztyánné Mátrai Rita: OPAC-ok nagyító alatt: hogyan keres egy gyengén látó az online könyvtári katalógusokban? 

A közszférához tartozó intézmények honlapjainak akadálymentességét egyre szigorúbb törvények írják elő. 2019. 

szeptember 23-tól már az újonnan készülő, 2020. szeptember 23-tól pedig a régebbi honlapokat is 

akadálymentesen kell kialakítani, beleértve a honlapon lévő összes szolgáltatást, valamint a letölthető PDF és 

Word dokumentumokat. Az előadó a könyvtári OPAC-okat tesztelte egy gyengén látó személy segítségével. Az 

ALEPH, a Corvina, a MOKKA, a Qulto, a Szikla egyaránt hagyott kívánnivalót maga után, felmérése szerint a 

kívánalmaknak egyik sem felel meg tökéletesen. 

Kulcsszavak: akadálymentes OPAC, akadálymentes honlap 

 

Winkler Bea: Képzelt riport egy chatbot építéséről 

A távhasználat, az online jelenlét életteli megvalósítása és a mesterségesintelligencia-kutatás újabb eredményei 

elkerülhetetlenné teszik, hogy a könyvtár kérdezhető, válaszoló szolgáltatásként akár chatbot alkalmazásával is a 

használók rendelkezésére álljon. Az egyetemi könyvtárakban a szakdolgozatíráshoz kapcsolódó, évente 

ismétlődő kérdésekre választ adó chatbot fejlesztésének kulisszatitkaiba engedett betekintést az előadó, 

elsősorban az ismerethalmaz előrendezésének perspektívájára fókuszálva. 

Kulcsszavak: távhasználat, chatbot, online jelenlét 

 

Zsömle Viktor: A XXI. század könyvtára – a smart library 

1999-ben Kevin Ashton használta elsőként az Internet of Things (tárgyak internete – IoT) fogalmát. Az 

IoT  intelligens eszközeit ma már egyre szélesebb körben alkalmazzák: ilyenek az okosvárosokban (smart city) 

alkalmazott technológiák, az okosotthonok (smart home), az okos eszközöket az oktatásba integráló egyetemek 

(smart campus), illetve az okoskönyvtárak (smart library). Ez utóbbiak közül egyre többen élnek a napi 

rutinfeladatok kiváltásával a széles körű automatizálás révén (pl. RFID technológiára épülő önkiszolgáló 

kölcsönzés). Az előadó bemutatta a Dániában, a Technical University of Denmark könyvtárában (DTU Library) 

megvalósult smart library koncepciót. 

Kulcsszavak: smart library, okoskönyvtár, RFID 

 

A konferencia előadásainak anyagaiból tanulmánykötet készül, melynek megjelenése 2020 nyarára várható! 

 

LATORCAI Csaba: Kulturális örökségünk az internet   

A Műhely rovatban az Országos Széchényi Könyvtárban 2019. november 14-én „404 Not Found – Ki őrzi meg az internetet?” 

című workshopon  elhangzott előadások szerkesztett változatait adják közre. 

 

A 2018-ban, a témában tartott konferencián szó esett arról, hogy az OSZK könyvtári és informatikai 

szakembereiből álló csapat sikerrel valósította meg a magyar webtartalmak archiválását és megkezdte azok 

hosszú távú megőrzését. Fontos kiemelni azt, hogy a pilot projekt keretében 2018 szeptemberében 291 ezer, a 

.hu domén alá bejegyzett címet aratott a nemzeti könyvtár, több mint 200 millió fájlt mentett le, melyek közel 10 

terabájt tárhelyet foglalnak el. A szervezett munka, majd a szolgáltatás elindításához jogszabályi és a költségvetési 

támogatás, valamint a feladatellátáshoz szükséges stabil humánerőforrás is szükséges, amiről eddig nem született 

döntés, ez idáig jogszabályban csak az előkészítés szerepelt. 
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A nemzeti könyvtárnak a tervek szerint 2021-től el kell látnia a magyar vonatkozású webtartalom aratását, 

feldolgozását, hosszú távú megőrzését és webarchívumba rendezését. A könyvtárak pedig együttműködés 

keretében bekapcsolódhatnak a feladatellátásba, az archivált webtartalom hozzáférhetővé tételébe. 

Folyik annak a javaslatnak az előkészítése is, amelynek alapján az Internet Archive által több mint 20 éve őrzött 

magyar vonatkozású, a magyar kulturális emlékezet e részét képező tartalmak egy rendezett adatbázisban, az 

Országos Széchényi Könyvtár honlapján elérhetővé válhatnak, ily módon biztosítva a hozzáférést a 

könyvtárhasználók, a tudományos kutatások és kutatók, valamint a magyar emberek számára egyaránt. 

Kulcsszavak: webarchiválás, OSZK, tervezett szolgáltatás 

 

DRÓTOS László: Az OSZK webarchívumának újdonságai 

A fentiekhez kapcsolódva, Drótos László a cikkben a projekt összetettségét mutatja be. Amit mégis 

érdekességképpen kiemelnék az a szolgáltatásról egy demo, amely bemutatja az elképzeléseket, a jövendő 

szolgáltatás milyenségét.  

Megtekinthető itt: http://mekosztaly.oszk.hu/mia/demo/ 

 

 
 

Kulcsszavak: webarchiválás, OSZK, tervezett szolgáltatás 

 

 
 

Könyv, könyvtár, könyvtáros 2020/2 - http://ki2.oszk.hu/3k/category/29-evfolyam/2020-2/ 

http://mekosztaly.oszk.hu/mia/demo/
http://ki2.oszk.hu/3k/category/29-evfolyam/2020-2/
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TÓSZEGI ZSUZSANNA: Kutatási lehetőségek az Arcanum online adatbázisaiban, a magyar nyelvű 

digitalizált kulturális örökség forrásaiban 

 

Magyar nyelvterületen jelenleg a legjelentősebb tartalomszolgáltató az Arcanum. Az adatbázisok elérhetőségét az 

Amazon-felhőszolgáltatás biztosítja, melynek professzionális színvonala a rendelkezésre állás magas fokában és a 

rendkívül gyors válaszidőkben egyaránt megnyilvánul. A cikkben bemutatott adatbázisok, gyűjtemények: 

 Arcanum Digitális Tudománytár (ADT) 

 Arcanum Kézikönyvtár 

 Hungaricana 

 Könyv- és Dokumentumtár 

 Képcsarnok 

 Térképek és Építészeti Tervek 

 Levéltár 

 Zenetudományi Intézet Hangarchívum 

Az Arcanum úgy a digitalizálás, mint a hozzáférhetővé tétel terén hatalmas eredményeket tudhat magáénak.  

A szerző a cikkben az adatbázisokat mutatja be részletesen, valamint a szolgáltatások igénybevételéről, 

népszerűségéről is közöl adatokat. 
 

Bővebb információ: http://ki2.oszk.hu/3k/2020/04/kutatasi-lehetosegek-az-arcanum-online-adatbazisaiban-a-

magyar-nyelvu-digitalizalt-kulturalis-orokseg-forrasaiban/ 
 

Kulcsszavak: adatbázis, ADT, Hungaricana, látogatottság 

BÉKÉSINÉ BOGNÁR NOÉMI ERIKA, JUHÁSZ RÉKA: Okos városokban okos könyvtárak: 
ötletcsomag a megvalósításhoz 

A K2 továbbképzési sorozat 2019/2020-as évad első szakmai napjának összefoglalója. 
 

 Rab Judit (Lechner Tudásközpont Települési Szolgáltatások Osztályának vezető) előadása, Okos 

városok – aktuális helyzetkép címmel 
 

Az okos város hivatalos definícióját Magyarországon a 314/2012 (XI.8.) Korm. rendelet tartalmazza… 

Rab Judit többször hangsúlyozta, hogy egy-egy jó projekt még nem jelent okos várost: projekt helyett 

ökoszisztémában kell gondolkodni. 

A megvalósuló okos város programokat hat alrendszerbe szokták csoportosítani a Boyd Cohen-féle felosztás 

szerint (Smart Cities Wheel): okos mobilitás, okos környezet, okos kormányzás, okos gazdaság, okos 

életkörülmények és okos emberek. 

 Kovácsné Koreny Ágnes, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár főigazgató-helyettesének előadása Okos 

könyvtárakkal az okos közösségekért címmel 

Az okos könyvtárnak még nincs kiforrott definíciója, Joachim Schöpfer szerint négy dimenzióját lehet 

elkülöníteni: az okos szolgáltatások (felhasználó-központú, innovációalapú), az okos emberek (közösség, tudás-

előállítás), az okos irányítás (részvétel) és az okos helyek (zöldkönyvtár, okos életvitel). Egy hely, amely 

okoseszközökkel, okos megoldásokkal információs hubként működik, hozzáférést ad az információhoz és az 

információs műveltség fejlesztését támogatja. Az okos szolgáltatásokhoz sorolhatjuk azokat, amelyeknek alapjai a 

modern IKT-technológiák, okoseszközök és felhasználó-központúan működnek, jól használhatók. Az okos 

emberek dimenzióba a használók támogatása áll, hiszen az okos város csak okos egyénekből tud felépülni, az 

okoseszközök használatához a digitális kompetenciát folyamatosan kell fejleszteni. 
 

http://ki2.oszk.hu/3k/2020/04/kutatasi-lehetosegek-az-arcanum-online-adatbazisaiban-a-magyar-nyelvu-digitalizalt-kulturalis-orokseg-forrasaiban/
http://ki2.oszk.hu/3k/2020/04/kutatasi-lehetosegek-az-arcanum-online-adatbazisaiban-a-magyar-nyelvu-digitalizalt-kulturalis-orokseg-forrasaiban/
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Bővebb információ: http://ki2.oszk.hu/3k/2020/04/okos-varosokban-okos-konyvtarak-otletcsomag-a-

megvalositashoz/ 
 

Kulcsszavak: okos város – smart city, okos könyvtár – smart library 

 
 

 
  

Tudományos és Műszaki Tájékoztatás Vol 67, Szám 4 (2020) - https://tmt.omikk.bme.hu/tmt 

 

ZSÖMLE VIKTOR: Egy felmérés tanulságai – Az Internet of Things (IoT) a magyar könyvtárakban  

 

A tanulmány az Internet of Things (IoT) könyvtári alkalmazására fókuszál. Célja a smart technológiák 

ismertségének, népszerűségének, használatának a vizsgálata a magyar könyvtárak, illetve könyvtárosok 

aspektusából.  

A vizsgálatból megállapítható, hogy a válaszadók 91,1%-a használ okostelefont, mely a legnépszerűbb smart 

eszköznek bizonyult a kitöltők körében. A felmérésben résztvevők pozitívan állnak a különböző smart 

technológiákhoz. A kitöltők 85,8%-a hasznosnak tartaná az IoT-tematikájú, smart eszközökkel kapcsolatos 

könyvtárosoknak szóló továbbképzéseket.  

Bővebb információ: https://tmt.omikk.bme.hu/tmt/article/view/12582/14339 
 

Kulcsszavak: kérdőíves felmérés, intelligens rendszer, okos telefon, okos könyvtár, 

 

http://ki2.oszk.hu/3k/2020/04/okos-varosokban-okos-konyvtarak-otletcsomag-a-megvalositashoz/
http://ki2.oszk.hu/3k/2020/04/okos-varosokban-okos-konyvtarak-otletcsomag-a-megvalositashoz/
https://tmt.omikk.bme.hu/tmt
https://tmt.omikk.bme.hu/tmt/article/view/12582/14339
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Könyvtárvilág – az MKE webmagazinja VIII. évf.  2020 / 2 sz. - https://mke.info.hu/ 

 

NAGY ANDOR: Rövid beszámoló a Könyvtárak.hu (Tudás. Élmény. Kapcsolat. Pont Neked) honlap 

működésének első hónapjáról 

A könyvtárak.hu az aktuális információkon túl az oktatásban is jól és ingyenesen használható digitális tartalmak 
hiteles, országos gyűjteményét is tartalmazza, támogatva a könyvtárak és a pedagógusok együttműködését, 
munkájuk magasabb szintre emelését. 

Bővebb infomáció: https://mke.info.hu/konyvtarvilag/2020/04/rovid-beszamolo-a-konyvtarak-hu-tudas-

elmeny-kapcsolat-pont-neked-honlap-mukodesenek-elso-honapjarol/6435/ 
 

Tárgyszavak: Könyvtári Intézet, könyvári információk egy helyen, konyvtarak.hu, 

 

 
 

MyLib blog oldal - április-májusi megjelenések – https://my.lib.pte.hu/ 

 

 RÓZSÁNÉ SZARKA VERONIKA: Kérdezze a könyvtárost! Megújult szolgáltatás a könyvtár 

honlapján. 

Az újraindult szolgáltatás részletes bemutatása. 

Bővebb információ: https://my.lib.pte.hu/kerdezze-a-konyvtarost-megujult-szolgaltatas-a-konyvtar-honlapjan/ 

Könyvtárosoknak szóló guide a TEAMS-ben: https://bit.ly/2WPEiDJ 
 

 GERGELY ZSUZSANNA: Segítünk, hogy zavartalanul vizsgázhass!  

Helyzetjeletés a koronavírus miatti zárvatartás könyvtári szolgáltatásairól, a gyakori olvasói megkeresésekre 

reflektálva. 

Bővebb információ: https://my.lib.pte.hu/segitunk-hogy-zavartalanul-vizsgazhass/ 
 

 AUTH-CSÖRGE ÁGNES: Hol és hogyan keressek folyóiratcikket? 

A magyarországi könyvtárak által közösen épített folyóirat adatbázis, a MATARKA bemutatása. 

Bővebb információ: https://my.lib.pte.hu/hol-es-hogyan-keressek-folyoiratcikket/ 
 

 VIRÁGNÉ BARCZA ZSUZSANNA: Keresési tippek, hogy igazán profi légy!  

A szerző, a könyvtári katalógusban és más keresőfelületeken való hatékony keresési technikákat mutatja be, 

melyek nagyban megkönnyítik, hogy azokat a releváns könyveket, cikkeket, vagy tanulmányokat találjuk meg, 

melyekre valóban szükségünk van. 

Bővebb információ: https://my.lib.pte.hu/keresesi-tippek-hogy-igazan-profi-legy/ 

 

 

https://mke.info.hu/
https://www.konyvtarak.hu/
https://mke.info.hu/konyvtarvilag/2020/04/rovid-beszamolo-a-konyvtarak-hu-tudas-elmeny-kapcsolat-pont-neked-honlap-mukodesenek-elso-honapjarol/6435/
https://mke.info.hu/konyvtarvilag/2020/04/rovid-beszamolo-a-konyvtarak-hu-tudas-elmeny-kapcsolat-pont-neked-honlap-mukodesenek-elso-honapjarol/6435/
https://my.lib.pte.hu/
https://my.lib.pte.hu/kerdezze-a-konyvtarost-megujult-szolgaltatas-a-konyvtar-honlapjan/
https://bit.ly/2WPEiDJ
https://my.lib.pte.hu/segitunk-hogy-zavartalanul-vizsgazhass/
https://my.lib.pte.hu/hol-es-hogyan-keressek-folyoiratcikket/
https://my.lib.pte.hu/keresesi-tippek-hogy-igazan-profi-legy/
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Konferencia beszámolók 

 

Szólj Hozzá! Hozzá szólj! Marketingtrükkök a célcsoportok megszólításához – K2 továbbképzési 

sorozat  

Időpont: 2020. április 29. 

Helyszín: online 

A cikkből csak az olvasószolgálat, ill. a tájékoztatásban használható ötleteket emelem ki!  

Az egyes generációk információszerzési módszerei és megszólításuk-dióhéjban című előadás a 

generációk szerinti megközelítésről beszélt. Beszélhetünk Veteránokról (73 évnél idősebbek), Ratkó (Baby 

Boomer), X, Y, Z és Alfa generációról.  

Legfontosabb célcsoportunk, a jelenlegi egyetemi hallgatók, a Z generációból kerülnek ki. Jellemzőjük a 

horizontális szocializáció, ezért a nekik szánt információt jó, ha saját korosztályuktól hallják. A jövőt online 

térben látják, nyitottak az újdonságokra. Ezek a tulajdonságok az új könyvtári szolgáltatásokra is fogékonyakká 

tehetik őket. A hierarchia fogalmával nem tudnak mit kezdeni. Az EQ problémákból és az internetfüggőségből 

eredően támogatásra szorulnak.  

 

Istók Anna (Gödöllői Városi Kvt.) előadásában hangsúlyozza, hogy „… hosszútávon fontosabb azt elérni, 

hogy az olvasók minket válasszanak, legyenek érzelmeik a könyvtárral kapcsolatban, jöjjenek vissza, beszéljenek 

rólunk.” Az elkötelezettségre alapozva szeretetmárkát építsünk. 

A célcsoportra fókuszálva emeljünk ki egy-egy csoportot, akiknek akciót, szolgáltatást tervezünk. Pl. első 

beiratkozóknak valami ajándék, környezetvédők részére pl. zöld polc berendezése, tematikus polcok kialakítása. 

A reklámozni kívánt szolgáltatást olyan témával vagy tevékenységgel kötjük össze, amire a célcsoport fogékony, 

pl. kiemelt szolgáltatás igénybevétele esetén (egyszer-egyszer) ajándékverssel jutalmazzuk, vagy sport témájú 

könyvek reklámozása szobabiciklivel, stb.  

A konferenciához kapcsolódó e-workshop egyik megállapítása, hogy a fiatalokat nehezebb megszólítani, mint az 

idősebbeket. Kissé elhanyagolt célcsoportnak tűnnek a nemzetiségek, az álláskeresők, külföldiek.  

Bővebb információ: https://ki.oszk.hu/k2?field_cimkek_tid_1=480 
 

Kulcsszavak: marketing, olvasók, célcsoportra fókuszált könyvtári szolgáltatás 

 

OPKM iskolai könyvtári webinárium - 11. Online könyvtári tájékoztatás videochat segítségével 

Időpont: 2020. május 6. 

Helyszín: online az OPKM-ből 

A könyvtári szolgáltatás célja, az információt eljuttatni az olvasóhoz az igényei szerint. Feltétele, hogy az 

állomány feltárt legyen, és ez katalógus, vagy más formájában rendelkezésre álljon. Az olvasószolgálati munka 3 

részterülete, a kapcsolatteremtés a felhasználóval, a tájékoztatás, információ, ill. dokumentumszolgáltatás (teljes 

szövegek offline és online). 

Könyvtári tájékoztatásra miért van szükség az internet, az online katalógus és az adatbázisok korában? 

1. mert kapcsolatot teremt az olvasóval 

2. szakmai tájékozottsága van, esetleg valamely részterületet mélyebben ismer 

3. birtokában van az információkereső technikáknak 

4. ismeri és eléri a megbízható forrásokat 

5. adatbázis ismerete van 

6. tanácsadóra minden területen szükség van 

7. lehetősége van a használó képzésére (iskolai és felsőoktatási könyvtárakban kiemelt) 
 

Távszolgáltatások típusai: posta, telefon, honlap, katalógus, e-mail, csevegés, videochat, képernyőmegosztás. 

A valós idejű tájékoztatás a leghatékonyabb, mert lehetőséget ad az olvasó megismerésére, a kérdés 

pontosítására, a valós igény megállapítására, majd a visszacsatolásra.  

https://ki.oszk.hu/k2?field_cimkek_tid_1=480
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Miért jó megoldás a videóval támogatott forma? Mert közelíti a jelenléti, a személyes tájékoztatás lehetőségét! 

 

Hátrányok, problémaforrások: IKT jártaságot igényel, szoftverfüggő, regisztrációt igényel, a metakommunikáció 

korlátozott, szégyenlősség, szokatlan forma, adatvédelem 

 

 valós idejű gyors 
korrekció 

az olvasó 
megismerése 

szemléltetés használóképzés 
lehetősége 

offline 
források 
szolgáltatása 

jelenléti x x x x x x 

táv-írásban, 
levél 

      

táv-írásban, 
csevegés 

x x     

táv-szóban x x ?    

táv-
videóképpel 

x x ? x x ? 

 

A konferenciáról videofelvétel készült, ami a közeljövőben itt tekinthető majd meg: https://www.opkm.hu/webi 
 

Kulcsszavak: tájékoztatás, kapcsolatteremtés, tájékozottság, használóképzés, forrásismeret, adatbázisok, 

videochat, IKT jártasság 

 

Adatbázis ajánló 
 

Adatbázis próbaidőszakok tekintetében az eddigi legtermékenyebb hónapok vége felé járunk. Biztos 

észrevettétek, hogy a járványidőszaknak köszönhetően sok szolgáltató ajánlott fel ingyenes tesztidőszakot a 

bezárások miatt elérhetetlenné váló könyvek, folyóiratok kiváltására. Ezek – a szolgáltatók nagylelkűségétől 

függően – mostanában kezdenek lejárni, de vannak olyanok is, amiket még jó pár hétig fel lehet használni a 

tájékoztatás során. Talán elsőre nem is egyszerű számontartani, hogy éppen milyen próbaidők futnak, ezért arra 

gondoltam, hogy ezekről hozok most egy összeállítást, hogy könnyebb legyen képben maradni az aktuálisan 

felhasználható források tekintetében.  

Fontos tudni, hogy ezek a tartalmak nincsenek benne az EDS-ben, mert nagy részük vagy nem hagyományosan 

megjeleníthető információkat tartalmaz (tehát nem e-könyvek vagy folyóiratok); vagy nem szolgáltatják a 

címlistáikat az EDS-t fenntartó EBSCO-nak.  

Az aktuális próbaidőszakos adatbázisokat egyszerűen lehet követni az adatbázis portálon is, a lista ’Hozzáférés’ 

oszlopában a ’Test’-re szűrve. 

 

Téma Adatbázis Lejár 

Orvosi  Duodecim május 31. 

 5 Minute Clinical Consult május 31. 

 Acland Anatomy május 31. 

 Bates Visual Guide május 31. 

 LWW Health Library május 31. 

 ClinicalKey július 6.
  

Élettudományok (biológia, kémia, 
fizika, orvostud., genetika) 

Cell Press journals június 5. 

Fizika IOP ebooks május 30. 

Szín 1 héten belül lejár 2 héten belül lejár 2 hétnél tovább elérhető 

https://www.opkm.hu/webi
https://www.lib.pte.hu/hu/adatbazis/duodecim
https://www.lib.pte.hu/hu/adatbazis/5_minute_consult
https://www.lib.pte.hu/hu/adatbazis/acland_anatomy
https://www.lib.pte.hu/hu/adatbazis/bates_visual_guide
https://www.lib.pte.hu/hu/adatbazis/lww_health_library
https://www.lib.pte.hu/hu/adatbazis/clinicalkey
https://www.lib.pte.hu/hu/adatbazis/cell
https://www.lib.pte.hu/hu/adatbazis/iop_science
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 IOP journals június 30. 

Kémia Reaxys június 5. 

Pszichológia PsycINFO június 10. 

 PsycARTICLES június 14. 

Történelem Encyclopedia of Early Modern History 
Online és Enzyklopädie der Neuzeit 
Online (Brill) 

június 12. 

Multidiszciplináris ScienceDirect ebooks június 5. 

 Taylor & Francis ebooks június 30. 

Egyéb - oktatóvideók JoVe - Science Education Platform június 15. 

Egyéb -  kutatási teljesítmény 
elemzés 

SciVal június 5. 

Egyéb - kutatások támogatása Funding Institutional június 5. 
 

Ebből a nagy csokorból – bár mindegyik minőségi tartalom – most két nagyobb szolgáltató termékeit szeretném 

kiemelni. 

Az egyik a Taylor & Francis e-könyvek, ami hatalmas mennyiségű, 120 ezer könyvet tesz elérhetővé a humán- 

és társadalomtudományok, a jog, az orvos- és természettudományok, valamint a technológia területén. 

A másik kör az Elsevier termékek csoportja, amiből több is van a fenti felsorolásban, és a többségük még két 

hétig érhető el. A ClinicalKey orvosi adatbázisra volt korábban előfizetésünk, ezt a külföldi hallgatók szokták 

keresni az e-könyvek miatt. A Reaxys kémiai,  gyógyszerészeti adatbázis, amelyben az anyagokra, kémiai 

reakciókra és a szakirodalomra vonatkozó információk kereshetőek. A ScienceDirect e-könyvek 30 ezer 

kiadványt foglalnak magukba, minden tudományterületre kiterjedően. Végül van két adatbázis, ami kicsit kilóg a 

klasszikus adatbázisok köréből. A SciVal a kutatási teljesítmény elemzéséhez nyújt segítséget a tudományos 

publikációk vizsgálatával, a kutatási trendek feltárásával. A Funding Institutional pedig olyan oktatók, kutatók 

számára lehet hasznos, akik támogatást keresnek a kutatásaikhoz. Az oldalon részletesen be lehet állítani a 

feltételeket, amelyek alapján a jelenleg futó 18 ezer finanszírozási lehetőség között lehet böngészni. 

Hírek 

 

Friss hírek a könyvtárak tervezett újranyitásáról, nemzetközi kitekintéssel (2020. május 20) –  

https://ki.oszk.hu/hir/konyvtari-intezet/friss-hirek-konyvtarak-tervezett-

ujranyitasarol?fbclid=IwAR1JaLX8oFiLxGjaUq5weMSXlIZAG4oHv-4D9lF0gzQXtEqGZFlU5q6pyBo 

 

COVID-19 Tudástérkép és Tudásbázis Portál (2020. május 19.) –  

A koronavírus-járvánnyal kapcsolatos szakmai és tudományos információmennyiség hétről hétre növekszik, de a 

felhasználható tudás jelentős része rejtve és szétszortan található meg, ami alapvető információkezelési kihívások 

elé állítja a szakmai közösséget. 

A Magyar Tudományos Akadámia Könyvtár és Információs Központ (MTA KIK) tudományelemzéssel 

foglalkozó munkatársai bibliometriai elemzésen alapuló kutatással segítik a jelenlegi járványhelyzetben a 

kutatókat, orvosokat, döntéshozókat. 

Hír: https://konyvtarak.hu/hirek/covid-19-tudasterkep-es-tudasbazis-portal 

COVID-19 tudástérkép és tudásbázis platform: https://www.covidscimap.org/home 
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