
Honlapunk - www.lib.pte.hu - képernyőjének jobb 
alsó sarkában található élő chat szolgáltatásunk 
segítségével azonnali üzenetváltásba kezdhetsz a 
könyvtárossal! 

Amennyiben részletesebb szakmai kérdésed van 
„Kérdezd a könyvtárost!”

Elmélyednél egy témában, és nem tudod, hogyan 
állj neki a szakirodalomgyűjtésnek? 
Szakdolgozatot írsz, és segítségre van szükséged? 

Kérdezd a könyvtárost! 

Online felületünket a https://kerdezze.lib.pte.hu/ 
oldalon találod. 

Szaktájékoztató kollégáink az űrlapon feltett 
kérdésre lehetőségeik szerint 8 munkanapon belül 
választ adnak, amiről e-mailben értesítünk.  
A válasz a felületen belépve érhető el. 

A szolgáltatás ingyenes, csak beiratkozott olvasóink 
vehetik igénybe.
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You can begin an inmediate messaging with the 
librarian with the live chat service in the right corner 
at the bottom on our website - www.lib.pte.hu.

If you have detailed professional questions, 
„Ask the Librarian!”

Would you like to deepen your knowledge in a subject 
and you do not know how to collect literature?
Do you write a thesis and you need help?

Ask the Librarian!
You can find our online platform on the following 
website: https://ask.lib.pte.hu/

Our reference librarians answer to your questions as 
possible in 8 working days, which you will have an 
email notification about. 
You can check the answer on the website after 
checking in.

The service is free, only registered readers 
may use it.
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