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Hírek

Megújult az EKSZ hírlevele
Egyetemi Könyvtár és Levéltár  Egyetemi Könyvtár

Az  Egyetemi  Könyvtári  Szolgálat
hírlevele  megújult  formában,
folyamatosan  frissülő  tartalommal
jelentkezik  aktuális  hírekkel  és
információkkal  a  könyvtárvilág
eseményeiről.

#hírlevél #Egyetemi Könyvtári Szolgálat 
#új forma 

Elolvasom >>

 

Megalakult az Egyetemi Könyvtár és Levéltár
Egyetemi Könyvtár és Levéltár  Egyetemi Könyvtár

2017.  február  1jétől  az  ELTE
Egyetemi  Levéltár  és  a  Nyugat
magyarországi  Egyetem  Savaria

Egyetemi Központ Könyvtár és Levéltár is az Egyetemi
Könyvtár részeként  működik tovább,  ELTE  Egyetemi
Könyvtár és Levéltár néven.

#együttműködés #ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár 
#szolgáltató intézmény 

Elolvasom >>

Új év, új naptár
Egyetemi Könyvtár és Levéltár  Egyetemi Könyvtár

Az ELTE Egyetemi Könyvtár 2017es
naptára a könyvtárban őrzött corvinák
néhány díszesen miniált lapját mutatja
be.  Az  Egyetemi  Könyvtárért
Alapítvány támogatásával  megjelent
reprezentatív kiadvány  elektronikus
változata megtekinthető az EDITben.

#Egyetemi Könyvtárért Alapítvány #naptár
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Gyorsabb kiszolgálás
Egyetemi Könyvtár és Levéltár  Egyetemi Könyvtár

Olvasóink  az  ELTE  Egyetemi
Könyvtár  és  Levéltár  ügyfélhívó
rendszerén keresztül nagy képernyős
kivetítőn a könyvek  megérkezését
követően azonnal értesülhetnek az

átvehető raktári kérésekről.

#szolgáltatás #ügyfélhívó #képernyős kivetítő 
#mobiltelefonra optimalizált 

Elolvasom >>

Új székpárnák az Egyetemi Könyvtár
olvasótermeiben
Egyetemi Könyvtár és Levéltár  Egyetemi Könyvtár

A kényelmi szolgáltatások bővítése
céljából az ELTE Egyetemi Könyvtár
új, puha székpárnákkal lepte  meg
olvasóit.

#szolgáltatás #székpárna 
#kényelmi szolgáltatás 
#szolgáltatásbővítés 
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Készségfejlesztő foglalkozások az ELTE
iskolai csoportjai számára
Egyetemi Könyvtár és Levéltár  Egyetemi Könyvtár

Az  ELTE  Egyetemi  Könyvtár  és
Levéltár elkötelezett az élethosszig
tartó tanulás támogatása, valamint a
fiatal generációk oktatását elősegítő
szolgáltatások fejlesztése iránt, ezért
partnerségi  megállapodást kötött az
ELTE közoktatási intézményeivel. Az

idei évben első alkalommal az ELTE Gyertyánffy István
Gyakorló  Általános  Iskola  diákjai  vehettek  részt
készségfejlesztő foglalkozáson.

#pályázat #ELTE iskolai csoportjai #készségfejlesztés 
#digitális kompetenciák 
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Tanfolyamok az Egyetemi Könyvtárban
Egyetemi Könyvtár és Levéltár  Egyetemi Könyvtár

 
Fogadj te is örökbe egy könyvet!
Egyetemi Könyvtár és Levéltár  Egyetemi Könyvtár

https://konyvtar.elte.hu/hu/newsletter/eksz-hirlevel
https://konyvtar.elte.hu/
https://konyvtar.elte.hu/node/2602
https://konyvtar.elte.hu/node/2577
https://konyvtar.elte.hu/node/2493
https://konyvtar.elte.hu/node/2510
https://konyvtar.elte.hu/node/2546
https://konyvtar.elte.hu/node/2542


Az  ELTE  Egyetemi  Könyvtár  és
Levéltár  minden  évben  rendszeresen
több  tréninget  is  szervez  az  egyetem
könyvtárosai  és  további  szolgáltató

munkatársai  számára.  Januárban  MTMT  adminisztrátori
tanfolyam,  valamint  az  Aleph  integrált  könyvtári  rendszer
használatát ismertető képzés indult.

#MTMT   #tanfolyam   #ALEPH  
Elolvasom >>

Az  Egyetemi  Könyvtárért  Alapítvány
2005.  évi  megalakulása  óta
szorgalmazója  az  intézmény  könyv
örökbefogadási programjának.

#könyvörökbefogadás   #támogatás  
Elolvasom >>

Adatbázishírek

Új év, új adatbázisok az ELTEn
Egyetemi Könyvtár és Levéltár  Egyetemi Könyvtár

Számos  új  adatbázis  érhető  el  az
ELTE  IPterületén  2017ben.  A
gyűjtemények  több  tudományterület
digitális  anyagait,  kurrens
folyóiratainak tartalmait ölelik fel.

#folyóirat   #ELTE   #adatbázis  
#elérhető  
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Adatbázishasználati tréning a tavaszi
félévben is
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Könyvtára

A  Bárczi  Gusztáv  Gyógypedagógiai
Kar  Könyvtárának  képzése  keretében
az  érdeklődők  gyakorlati  ismereteket
szerezhetnek  az  adatbázisok
használatáról,  a  hivatkozásokról  és  a
szakdolgozatírásról.

#adatbázis   #tréning   #képzés   #felhasználóképzés  
Elolvasom >>

A Cambridge University Press folyóirat
adatbázisa az ELTEn
Egyetemi Könyvtár és Levéltár  Egyetemi Könyvtár

2017.  év  végéig  ELTE  IPcímekről,
valamint  VPN/Stunnel  használatával
akár  otthonról  is  elérhetővé  vált  a
Cambridge  University  Press  digitális
folyóiratcsomag. Az előfizetés a kiadó
által  főként  kurrensen  megjelentetett
folyóiratokhoz  nyújt  hozzáférést,

címenként változó mennyiségű archív tartalommal.

#adatbázis   #Cambridge University Press  
Elolvasom >>

 

InCites interaktív adatbázis az ELTEn
Egyetemi Könyvtár és Levéltár  Egyetemi Könyvtár

2017ben  elérhető  a  Clarivate
Analytics  és  Thomson  Reuters
interaktív  tudományos  adatbázisa,  a
Web  of  Science  adattartalmára  épülő
InCites.

#adatbázis   #Incites  
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