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(2015. március 24.) 

E-VILÁG 

Újra elérhet  a ScienceDirect adatbázis 

Újra elérhető az ELTE teljes IP tartományából az Elsevier kiadó 
ScienceDirect (SD) adatbázisa. 

A Science Direct teljes szövegű tudományos adatbázis, amelyben 
megtalálhatók a természettudományi, az orvostudományi és a technológiai 
folyóiratok cikkei és könyvfejezetei, több mint 2.500 lektorált folyóiratból és 11.000 könyvből. Az adatbázis 
közel 10 millió cikket / fejezetet tartalmaz, amely évente fél millió tétellel bővül, illetve archív tartalmakat is 
szolgáltat. 

Az adatbázis közvetlen elérése: ScienceDirect 

   

Szabad hozzáférés a The Times Digital Archive 
(1785-2006) adatbázishoz 2015. március 25-ig 

A Gale adatbázis szolgáltató megnyitotta az elérést a The Times Digital 
Archive (1785-2006) adatbázishoz.Az adatbázis 2015. március 25-ig 
érhető el ELTE IP tartományból. 

Elérés: 
Gale általános oldal 
The Times közvetlen elérés 

   

Cambridge Archive Editions Online teszt hozzáférés  
 
A távol-Keleti Intézet Könyvtárában teszt hozzáférést kapott a 
Cambridge University Press Cambridge Archive Editions Online 
adatbázisának egyik gyűjteményéhez, az East&South-East Asia 
gyűjteményhez. Az adatbázis a brit nemzeti archívumban őrzött eredeti 
történelmi dokumentumokból fakszimile formában közöl válogatást.  
 
A közölt dokumentumok Japán, Kína, Makaó, Hongkong, Koreai, Tajvan, Malajzia és Szingapúr új- és 
legújabb kori történelmi-politikai fejlődésével kapcsolatos történeti források. A teszt elérés 2015. március 3. 
és április 4. között működik a könyvtár nyilvános számítógépein. 
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Elérhet  a China Knowledge Resource Integrated Database 
(CNKI) 

Az slénytani tanszék számítógépeiről 2015. április 9-ig elérhető a China Knowledge Resource Integrated 
Database (CNKI).  

Ez a hozzáférés a kínai tudományos folyóiratok (9888 cím, 1486162 lapszám) szinte teljes körű elérését 
lehetővé teszi, ezen kívül jelenleg a természettudományos doktori és master disszertációk, illetve a hasonló 
tartalmú napi/hetilapok férhetőek hozzá a próbaidőszak alatt. Az adatbázis ezen túlmenően lefedi szinte a 
teljes kínai folyóirat, napilap, könyv, magasabb szintű disszertációk, jogi és statisztikai kiadványok, évkönyvek, 
szabványok, művészeti évkönyvek, és bizonyos határok között a régi könyvek körét. 

A használatához angol nyelvű használati útmutató érhető el, pdf, illetve videó formátumban. A kereső oldal 
használatával egyszerűen és gyorsan megtalálhatóak a cikkek/kiadványok, angolul is. Hasznos kiegészítő lehet 
a minden cikkhez rendelkezésre álló a cikkre mutató hivatkozások jegyzéke. 

EKSZ HÍREK 

ELTE gyakorlóiskolák könyvtári katalógusainak online 
elérhet sége 

Az ELTE könyvtári hálózatához tartozó középiskolai könyvtárak különféle 
adatbázisokban (KisTéka, KözTéka, SZIKLA, SZIRÉN) tárják fel 
dokumentumaikat. E rendszerek megtartása mellett a teljes gépi állományuk kereshető egy közös lekérdező 
felületen, mely kialakítására a TÁMOP 3.2.4/09/1-KMR-2010-0021 Az ELTE könyvtár rendszerének komplex 
fejlesztése a könyvtárhasználat megkönnyítése érdekében pályázat keretében került sor. A közös középiskolai katalógus 
frissítése évente egy alkalommal történik meg, az idei évben február végén aktualizálódtak az adatok. Az 
ELTE közös katalógusában a http://gimikatalogus.elte.hu címen érhetők el a tételek. 

A csatlakozott könyvtárak: 
ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium Könyvtára (rekordszám: 13111) 
ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola Könyvtára (rekordszám: 24599) 
ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola Könyvtára (rekordszám: 11214) 
ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola Könyvtára (rekordszám: 18683) 

Az Egyetem gyakorlóintézménye az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény is, melynek könyvtári állománya szintén elérhető az interneten. Az intézmény 
dokumentumállományát az Egyetemi Könyvtár munkatársai dolgozták fel az ALEPH integrált könyvtári 
rendszerben. Elérési útvonal: http://katalogus.elte.hu / Adatbázisok, lelőhelyek / Bárczi Gusztáv Gyakorló 
Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. 

   
Könyvcsere az Egyetemi Könyvtárban 

2015. márciustól az Egyetemi Könyvtár is csatlakozott a népszerű 
könyvcseréldéhez, a Rukkolához. 

Könyvtárunk Aulájában kihelyezett és az erre a célra megjelölt könyvkocsiban lehet elhelyezni a rukkolni 
kívánt könyveket, a happoló pedig innen viheti el. A könyveket 30 napig őrizzük. 
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OpenAIRE rendezvény 

2015. március 12-én az OpenAIRE 2020 EU-s pályázat magyarországi tagjától - Görögh Edittől, Debreceni 
Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár munkatársától - kaptunk tájékoztatást a projektről. Az előadás diái 
megtalálhatók az EDIT-ben:https://edit.elte.hu/xmlui/handle/10831/13626 

ALAPÍTVÁNYI HÍREK 

Nagy sikerrel zárult 2015. március 14-én az 
Egyetemi Könyvtárért Alapítvány által 
meghirdetett könyv örökbefogadási program 
 
Az ELTE Egyetemi Könyvtár által megjelölt 12 különleges 
könyv egy része örökbefogadóra talált, és az Alapítvány számára 
is ajánlottak fel támogatást.Az adományok lehetővé teszik az 
örökbefogadott könyvek restaurálását és digitalizálását, a 
támogatások pedig segítik az Egyetemi Könyvtár működését, 
eszközök beszerzését. 
 
Az örökbefogadási programot folytatja az Alapítvány. Májusban a Pázmány napon, szeptemberben pedig 
a Kulturális Örökségvédelmi Napokon újabb előadásokkal, izgalmas programokkal várják majd az Egyetemi 
Könyvtár épülete és dokumentum-kincsei iránt érdeklődőket és a támogatókat az Alapítvány Kuratóriuma és 
az Egyetemi Könyvtár munkatársai. 
 
A rendezvényr l szóló hosszabb összefoglalót az alábbi oldalon olvashatják:  
http://konyvtar.elte.hu/hu/node/3451 
 
Az Egyetemi Könyvtárért Alapítvány működésér l, és a könyv örökbefogadási programról az 
Alapítvány honlapján további hasznos információk találhatók: 
http://konyvtar.elte.hu/alapitvany 

 

 

 

EKSZ Hírlevél – Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtári Szolgálatának hírlevele 
2015/3. szám (2015. március 24.) Szerkesztőség címe: 1053 Budapest, Ferenciek tere 6. 

Felelős kiadó: ELTE Egyetemi Könyvtár, Kálóczi Katalin megbízott főigazgató Főszerkesztő: Főigazgatói Titkárság 
Terjesztés interneten keresztül levelezőlistán és az EKSZ portálon: www.konyvtar.elte.hu. 


