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 Megújult az Oktatói hírlevél
Egyetemi Könyvtár és Levéltár

Az Egyetemi Könyvtári Szolgálat
 Oktatói hírlevele megújult formában,
 folyamatosan frissülő tartalommal
 jelentkezik az ELTE-polgárok részére
 hozzáférhető új előfizetésű, illetve
 tesztelés keretében elérhető
 adatbázisokról szóló aktuális hírekkel

 és információkkal.

#Oktatói hírlevél #megújult forma #adatbázisok 

Elolvasom >>

 

 Befejeződtek a felújítási munkálatok az
 aulában
Egyetemi Könyvtár és Levéltár

Az ELTE Egyetemi Könyvtár által
 benyújtott "Műemlék keret 2015"
 pályázata során elnyert támogatásnak
 köszönhetően sikeresen befejeződtek
 a felújítási munkálatok az aulában.

#projekt #aula #felújítási munkálatok 

Elolvasom >>

 Támogasson minket személyi
 jövedelemadója 1%-ával!
Egyetemi Könyvtár és Levéltár - Egyetemi Könyvtár

Az ELTE Egyetemi Könyvtár és
 Levéltár küldetésének érzi, hogy a
 hazai kutatásban, oktatásban
 résztvevőket hazai és külföldi

 szakirodalommal lássa el. Az információhoz való szabad
 hozzáférés biztosítása, kulturális értékeink megóvása és
 digitalizálása érdekében most Ön is tehet. Kérjük, adója
 1%-ának felajánlásával támogassa az Egyetemi Könyvtárért
 Alapítványt!

#támogatás #Egyetemi Könyvtárért Alapítvány #1% 

Elolvasom >>

 

 Ingyenes publikáló rendszer
Egyetemi Könyvtár és Levéltár - Egyetemi Könyvtár

Elérhető vált a Spanyol Nyelvi és
 Irodalmi Tanszék LEJANA című
 folyóirata az Egyetemi Könyvtár és
 Levéltár új, ingyenes folyóirat-
szerkesztő és publikáló rendszerében,
 melynek legmodernebb verzióját az
 országban elsők között vezettük be.

#Open Access #szabad hozzáférés #OJS #Open Journal System 

Elolvasom >>

 Próbahozzáférés brit irodalmi kéziratok
 gyűjteményéhez
Egyetemi Könyvtár és Levéltár - Egyetemi Könyvtár

2017. március 31-ig hozzáférhető a
 Gale Group British Literary
 Manuscripts Online adatbázisa. A
 tesztelés ELTE IP-területekről érhető

 el, de Stunnel/VPN használatával akár otthonról is
 lehetősége nyílik keresni a gyűjteményben.

#adatbázis #Gale 

Elolvasom >>

 

 EBSCO Discovery Service online előadás
 márciusban
Egyetemi Könyvtár és Levéltár - Egyetemi Könyvtár

Roman Piontek, az EBSCO SaaS
 innovációs igazgatója Discovery
 Features for User Success: How Do
 Your Users Succeed in Research?
 címmel tart online előadást 2017.
 március 9-én 10 órai kezdéssel.

#adatbázis #webinárium 

Elolvasom >>

 Próbahozzáférés a Numérique Premium
 francia nyelvű könyves adatbázishoz
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Egyetemi Könyvtár és Levéltár - Egyetemi Könyvtár

2017. március 31-ig ELTE IP-területről,
 valamint VPN/Stunnel használatával
 akár otthonról is elérhető a Numérique

 Premium francia nyelvű humán- és történettudományi e-
könyves adatbázis.

#adatbázis #Numérique 
Elolvasom >>

 

 

 Könyv-örökbefogadási program
Az Egyetemi Könyvtárért Alapítvány 2005. évi megalakulása óta szorgalmazója az
 intézmény könyv-örökbefogadási programjának. Az örökbefogadással régi
 dokumentumok állományvédelme (restaurálása, digitalizálása, stb.) illetve az
 Egyetemi Könyvtár állományával és tevékenységével kapcsolatos egyéb alapítványi
 célok megvalósítása támogatható.

 Magán- és jogi személyek egyaránt fogadhatnak örökbe könyveket,
 az Egyetemi Könyvtár teljes állománya örökbefogadható.

Eddig örökbefogadott könyvek listája [pdf]
További részletek a programról
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