
                                                                           

                                                

T A R T A L O M  

 

Bemutatkozik az MTA Könyvtára  

 

1. alapozó program 

 

A mintegy 60-90 perces látogatás során levetítjük a könyvtár történetéről és kincseiről készült 

kisfilmet, bemutatjuk a különféle funkciójú olvasói tereket, a könyvtár állományát és 

szolgáltatásait. Az érdeklődők megismerkedhetnek a hagyományos és online katalógusokkal, 

felépítésükkel, használatukkal.  Ízelítőt nyújtunk könyvtárunk digitális gyűjteményéből, 

elektronikus adatbázisainkból. A programra a földszinti Vasarely-teremben kezdődik, amit 

könyvtárlátogatás követ. 

 

A bemutatót tartja: Haffner Rita osztályvezető vagy Tömöry Pál osztályvezető-helyettes vagy 
Szegedi Nóra főkönyvtáros 

Időpontok 2012. első félévében: febr. 7., márc. 6., ápr. 3., máj. 8. (keddi napokon) 10 óra 

Jelentkezni lehet: 

személyesen az olvasószolgálati pultnál; 

telefonon 411-6446; 

e-mail-ben: haffner@mtak.hu  

 

A programokat legalább négy fő jelentkezése esetén tartjuk meg. 

 



                                                                           

                                                

 
 

 

Hogyan tájékozódjam a könyvtár elektronikus forrásai között? 

 

2. alapozó program 

 

A 45-60 perces program során röviden ismertetjük könyvtárunkat, a használatával kapcsolatos 

gyakorlati tudnivalókat, szolgáltatásainkat. Részletesen bemutatjuk online katalógusunkat, 

honlapunkat, digitális gyűjteményeinket és a könyvtárban elérhető adatbázisokat. Erre a 

programra a II. emeleti digitális dolgozószobában várjuk az érdeklődőket. 

 

A foglalkozást tartja: Szegedi Nóra főkönyvtáros vagy Tömöry Pál osztályvezető-helyettes 

Időpontok 2012. első félévében: febr. 14., márc. 13., ápr. 10. (keddi napokon) 10 óra 

Jelentkezni lehet: 

személyesen az olvasószolgálati pultnál; 

telefonon: 411-6446; 

e-mail-ben: szegedin@mtak.hu  

 

A programokat legalább négy fő jelentkezése esetén tartjuk meg. Maximális létszám 10 fő. 

 

 

 

 



                                                                           

                                                

 
 

 

Irodalomkutatás és információkeresés egy tudományos szakkönyvtárban 

 

3. program 

 

Mit kínálnak az Interneten elérhető ingyenes tartalmak és keresőik? Mikor hasznos a 

könyvtárak által kínált hagyományos és elektronikus dokumentumok, tudományos igényű 

adatbázisok használata? A programon résztvevők kutatási témájához kapcsolódó konkrét 

példák segítségével mutatjuk be, hogy mely szakterületeken és milyen információk gyűjtésére 

használhatók a könyvtárunkban elérhető adatbázisok (JSTOR, Project MUSE, EBSCO, 

Literature Online, stb.). A 45-60 perces foglalkozást II. emeleti digitális dolgozószobánkban 

tartjuk. 

 

A foglalkozást tartja: Szegedi Nóra főkönyvtáros vagy Tömöry Pál osztályvezető-helyettes 

Időpontok 2012. első félévében: márc. 6., ápr. 17., máj. 15. (keddi napokon) 10 óra 

Jelentkezni lehet: 

személyesen az olvasószolgálati pultnál; 

telefonon: 411-6446; 

e-mail-ben: tomoryp@mtak.hu  

 

A programokat legalább négy fő jelentkezése esetén tartjuk meg. Maximális létszám 10 fő. 

 



                                                                           

                                                

 
 

 

Hogyan írjunk szakdolgozatot? 

 

4. program 

 

A három egymásra épülő, egyenként 60 perces foglalkozás célja, hogy segítséget nyújtson a 

hallgatóknak szakdolgozatuk elkészítésében. Bemutatjuk azokat a könyvtári szolgáltatásokat, 

amelyek megkönnyíthetik egy igényes szakdolgozat megírását. Első alkalommal a 

szakirodalom-keresés, bibliográfia-készítés rejtelmeibe vezetjük be az érdeklődőket. 

Ismertetjük a bibliográfiával szemben támasztott formai követelményeket is. A második óra 

témája a közös katalógusokban (MOKKA, ODR stb.) való keresés és a digitális formában 

hozzáférhető anyagok letöltése. Kitérünk a szakirodalmi hivatkozás alapszabályaira is. Az 

utolsó alkalommal a hallgatók a gyakorlatban próbálhatják ki a korábban megszerzett 

ismereteket. A foglalkozásokat a II. emeleti digitális dolgozószobában tartjuk. 

 

A foglalkozást tartja: Szegedi Nóra főkönyvtáros 

Időpontok 2012. első félévében:  febr. 21., febr. 23., febr. 28., valamint 

 (kedd ill. csüt., 10 órától)  márc. 20., márc. 22., márc. 27. 

Jelentkezni lehet: 

személyesen az olvasószolgálati pultnál; 

telefonon: 411-6446; 

e-mail-ben: szegedin@mtak.hu  

 

A programokat legalább négy fő jelentkezése esetén tartjuk meg. Maximális létszám 8 fő. 



                                                                           

                                                

 
 

 

A publikálás fortélyai - nyílt hozzáférésű tudományos adatbázisok a 
kutatásban 

 

5. haladó program 

 

A 45 perces program során, mely elsősorban PhD hallgatók, pályakezdő fiatal kutatók 

számára lehet hasznos, kéziratkészítésről, nyílt hozzáférésről, tudományos repozitóriumokról 

esik szó, segítendő a kutatást és a publikációk elektronikus közzétételét. Röviden ismertetjük 

az „Open Access” kezdeményezést, és bemutatjuk könyvtárunk repozitóriumát, a REAL-t.  

A kurzust a II. emeleti digitális dolgozószobában tartjuk. 

 

A foglalkozást tartja: Holl András informatikai tanácsadó 

Időpontok 2012. első félévében: ápr. 3., ápr. 24., máj. 22. (keddi napokon) 10 óra 

Jelentkezni lehet: 

személyesen az olvasószolgálati pultnál; 

telefonon: 411-6479; 

e-mail-ben: holland@mtak.hu  

 

A programokat legalább három fő jelentkezése esetén tartjuk meg. Maximális létszám 8 fő. 

 

 



                                                                           

                                                

 
 

 

A hazai cikkgyűjtemények, repozitóriumok bemutatása 

 

6. haladó program 
 

A PhD hallgatók és kutatók számára meghirdetett kurzus a bölcsésztudományok két 

legfontosabb hazai adatbázisának használatába vezeti be az érdeklődőket. A HUMANUS 

magyar vonatkozású tanulmányok és cikkek bibliográfiai adatait foglalja magában, a 

MATARKA pedig a magyar kiadású szakfolyóiratok tartalomjegyzékeinek gyűjteménye. A 

45 perces foglalkozást könyvtárunk teljes szövegű tudományos publikációkat tartalmazó 

adatbázisának, a REAL-nak a bemutatása zárja. A kb. 45 perces program helyszíne a II. 

emeleti digitális dolgozószoba, ahol a résztvevők saját maguk próbálhatják ki az adatbázisok 

nyújtotta lehetőségeket. 

 

A foglalkozást tartja: Sallai Ágnes főkönyvtáros 

Időpontok 2012. első félévében: febr. 15., márc. 14., ápr. 18. (szerdai napokon) 10 óra 

Jelentkezni lehet: 

személyesen az olvasószolgálati pultnál vagy a II. em. 215-ös szobában; 

telefonon: 411-6100/647 mellék; 

e-mail-ben: idezettseg@mtak.hu  

 

A programokat legalább három fő jelentkezése esetén tartjuk meg. Maximális létszám 8 fő. 

 

 



                                                                           

                                                

 
 

 

Hogyan publikáljak? - Tudományos adatbázisok a kutatás világában 

 

7. haladó program 

A sikeres pályázatokhoz, a tudományos fokozatok megszerzéséhez ma már nélkülözhetetlen, 

hogy a kutató vagy PhD hallgató referált folyóiratban publikáljon, ill. hogy pontos és 

naprakész saját bibliográfiával, hivatkozási jegyzékkel rendelkezzék. Ehhez nyújt segítséget 

ez a kurzus, amelynek keretében két alapvető nemzetközi adatbázist (Web of Science, Journal 

Citation Reports) mutatunk be, és ismertetjük a könyvtár ezekkel kapcsolatos szolgáltatásait 

is. A résztvevőknek megmutatjuk, hogyan kereshetnek különféle témákra, szerzőkre, és 

miként nézhetnek utána a saját vagy mások műveire vonatkozó hivatkozásoknak. Olyan, a 

tudományos teljesítmény mérésével kapcsolatos alapfogalmakat is tisztázunk, mint az impakt 

faktor. A 45 perces foglalkozás helyszíne a II. emeleti digitális dolgozószoba. 

 

A foglalkozást tartja: Sallai Ágnes főkönyvtáros 

Időpontok 2012. első félévében: febr. 29., márc. 28., ápr. 25. (szerdai napokon) 10 óra 

Jelentkezni lehet: 

személyesen az olvasószolgálati pultnál vagy a II. em. 215-ös szobában; 

telefonon: 411-6100/647 mellék; 

e-mail-ben: idezettseg@mtak.hu  

 

A programokat legalább három fő jelentkezése esetén tartjuk meg. Maximális létszám 8 fő. 
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