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Web of Science - EndNote Web tréning (Pécs)

2013. február 7-én (csütörtökön) "Bibliográfia gyorsan és könnyen" címmel Web of Science
és EndNote Web (web-alapú hivatkozásrendező) tréning lesz a BTK-TTK Könyvtárban. A
tréninget Tóth Szász Enikő, a Thomson Reuters szakoktatója tartja. Lehetőség van két
időpont közül választani, ezért kérjük, jelezzék, hogy melyik tréningen kívánnak részt venni.
Időpont: 2013. február 7. 10:00 - 12:00 és 13:00 - 15:00 Helyszín: BTK-TTK Könyvtár
gépterme (Pécs, Ifjúság útja 6.) A tréning végén egyéni konzultációra is lehetősége van a
résztvevőknek speciális kérdések esetén. A tréning programja: (1) Alap szakirodalom
keresése a Web of Science-ben; (2) Szakirodalom összegyűjtése az EndNote Web
hivatkozásrendezőben; (3) Csoportok kialakítása és megosztás; (4) Idézés a "Cite While You
Write" segítségével. 

Web of Science (Online tréningek)

Aktuális témák: Web of Knowledge platform, Hivatkozás adatbázisok, Keresés témára,
szerzőre, intézményre stb, Pontosítás: találatok szűkítése, Bibliográfiai bejegyzés. A februári
online képzésekre a következő linken lehet regisztrálni: http://wokinfo.com/hungary/training 

Éves látogatójegy bevezetése a Tudásközpontban

2013. február 4-től éves látogatójegy váltható a Tudásközpontban. Ez névre szóló,
tulajdonosa a könyvtári állomány helyben használatán kívül jogosult használni a
számítógépeket, az internetet, valamint csatlakozhat a TK-LIB Wifi hálózatra. A kártya
feltölthető, így alkalmas a fénymásolásra, nyomtatásra, szkennelésre. Az éves látogatójegy
ára egy évre 1000,- Ft. (hosszabbítása, illetve az elveszett kártya pótlása szintén 1000,-
Ft). 

Játék: Könyvtári KVÍZ (2013/február)

Honlapunkon megjelent a februári KVÍZ játékunk: http://kviz.tudaskozpont-pecs.hu/
Kvízünkkel havonta jelentkezünk, változatos témákkal. Játékaink a totóhoz hasonlóan 13+1
kérdésből állnak, melyekre a válaszokat a megadott határidőig küldhetik el. A játékban
regisztrációval és a nélkül is részt lehet venni. Regisztrált játékosainknak minden próbálkozás
után visszajelzünk. A helyes válaszokat csak a határidő lejárta után tesszük közzé. A
telitalálatokat elért regisztrált résztvevőink közül 3 szerencsés nyertesnek 1-1 értékes könyvet
vagy CD-t sorsolunk ki, melyek a Tudásközpont 2. emeleti kölcsönzőpultjánál vehetők át.
Minden próbálkozónak eredményes játékot és jó szórakozást kívánunk! 

Egyetemi szülői értekezlet

A felsőoktatási törvény módosításával, az idei felvételi eljárással összefüggő változásokkal
kapcsolatban a Pécsi Tudományegyetem „Egyetemi szülői értekezletet” szervez a Dél-
dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont Konferenciatermében (Pécs, Universitas u.
2/a. földszint). A program keretében az egyetem felvételivel foglalkozó szakértőinek
bevonásával szakmai beszélgetésre invitálják a végzős középiskolásokat, szüleiket, a
középiskolák felvételiért felelős munkatársait, a végzősök osztályfőnökeit. Tervezett témák a
felvételi eljárás aktuális kérdései, állami ösztöndíjas keretszámok, önköltség, lehetséges
felvételi stratégiák. A részletes program a http://felveteli.pte.hu/hirek/355 oldalon elérhető.
Időpont: 2013. február 16. (szombat), 11.00-14.00 

Tudásközpont: Rövidített nyitva tartás vasárnaponként

Felhívjuk kedves olvasóink figyelmét arra, hogy a Tudásközpont 2013. február 3-tól 2013.
április 28-ig vasárnaponként 10-18 óra között tart nyitva. 

Stein Marcelné Jánosi Engel Rózsa hagyatékának átadása

2013. február 5-én, a PTE Központi Könyvtár főigazgatói szobájában, a Tudásközpont
épületében ünnepélyes keretek között került sor a jeles pécsi polgár, a gyáralapító és a
komlói szánbányászat megteremtője, Jánosi Engel Adolf unokája, Stein Marcelné Jánosi
Engel Rózsa hagyatékának átadására, melyet gyermekei, a Párizsban élő, nemzetközi hírű
festő és szobrász, Stein Anna és a New Yorkban élő Szikla Gábor adományoztak a PTE
Egyetemi Könyvtárának. Az Egyetemi Könyvtár a Pécsett született, a városhoz haláláig
kötődő New York-i könyvtárosról nevezte el a Bölcsészettudományi és Természettudományi
Könyvtár kutatótermét (Ifjúság u. 6.), melynek falán mostantól emléktábla őrzi Stein
Marcelné Jánosi Engel Rózsa emlékét. Az esemény képei megtekinthetőek itt:
http://lib.pte.hu/kk/stein-marcelne-janosi-engel-rozsa-hagyatekanak-atadasa 

Kiá l l í tás:  Pol lack  Mihály  Műszaki  és  In format ika i  Kar
Könyvtárának részvétele a Pollack Expo-n

2013. február 28-án és március 1-jén (csütörtök-péntek) ismét találkoznak a régió ipari
cégei, egyéni vállalkozói, kamarai tagok és egyetemi hallgatók a Dél-Dunántúl legnagyobb
szakkiállításán, a Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar által szervezett Pollack Expón.
A hetedik alkalommal megrendezésre kerülő műszaki börze az építő-, építész-, gépész-,
környezetvédelmi, informatikai és villamos-ipari cégeknek nyújt lehetőséget legújabb
termékeik és a szakmai trendek bemutatására. A kiállítás helyszíne a Pécsi Expo Center.
Minden évben 150-170 ipari cég jelentkezik kiállítónak és mutatja be újdonságait. Az előző
évben készült kisfilmünk: http://youtu.be/VFidkHWLe70 
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Kalevala napi kiállítás a Tudásközpont 0. szintjén

Elias Lönnrot néprajztudós 1835. február 28-án tette közzé az első Kalevala-kötethez írt
előszavát. Erre az eseményre emlékezik a Kalevala napja, amely egyben a finn kultúra napja,
Finnországban zászlós ünnep. Az eposz jelentős hatással volt a finn kultúrára és a
világirodalomra egyaránt. A Kalevala teljes magyar fordítását 1871-ben Barna Ferdinánd,
majd 1909-ben Vikár Béla készítette el. Később Nagy Kálmán (1972), Rácz Kálmán
(1976) és Szente Imre (1980-as évek) is átültette magyar nyelvre. A 0. szinten, a regisztráció
mellett egy hónapig láthatják a Tudásközpontba látogatók azt a könyvkiállítást, amely a
Kalevalát és a finn kultúrát mutatja be. 

A PTE Egyetemi Könyvtár hálózatának 2012-es statisztikája

Számítógépek száma: 441 db --- Könyvgyarapodás: 24.672 db --- Könyvállomány:
1.868.742 db --- Kölcsönözhető dokumentumok: 1.334.687 db --- Honlap, katalógus
használat: 978.823 megkeresés --- Kiállítások száma: 50 db --- Egyéb rendezvények száma:
102 db 

Szeretettel várjuk a Tudásközpont könyvtáraiban! 
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