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Tisztelt Kolléganő/Kolléga! 

 

Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önt a 2020/2021-es tanévben. A kollégáimmal szeretnénk támogatni 

az Ön munkáját azzal, hogy összeállítottuk ezt a fontos információkat tartalmazó levelet az Egyetemi 

Könyvtár és Levéltár szolgáltatásairól. Kérem, hogy Ön is segítse a mi munkánkat és szánjon időt 

levelünk elolvasására! 

KUTATÁS ÉS OKTATÁSTÁMOGATÁS - segítségpont oktatóknak, kutatóknak, phd hallgatóknak 

o Publikálás-OPEN ACCESS 

o Turnitin plágiumkereső – oktatóknak – A tartalom megtekintéséhez bejelentkezés 

szükséges! 

o Turnitin plágiumkereső- hallgatóknak – kérjük népszerűsítsék a hallgatók körében! 

o MTMT-vel kapcsolatos információk – linkre kattintva 2. oldalon található 

o RANGSOROK 

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI, KUTATÁS-MÓDSZERTANI ÉS ADATBÁZIS-HASZNÁLATI ÓRÁK 

Évről évre egyre népszerűbbek az oktatók és a hallgatók körében a könyvtár munkatársai által 

tartott órák. Három óratípus közül választhatnak az oktatók melyről bővebben itt olvashatnak: 

 

Kutatás-módszertan és adatbázis-használati – magyar és angol nyelven oktatói kérésre 

 

Könyvtári körbevezetés - library tour, könyvtárbemutatást tartunk, az első éves hallgatók 

számára. Kérem, szíveskedjen Ön is ezt népszerűsíteni.  

 
DOKUMENTUM (KÖNYV, KOTTA, FOLYÓIRAT) BESZERZÉSEK - linkre kattintva 1. oldal alján található 

Egyetemen a dokumentumok (könyv, kotta, folyóirat) beszerzése kizárólag az Egyetemi 

Könyvtáron keresztül történik akkor is, ha pályázati forrásból finanszírozzák. A dokumentumok 

beszerzésének rendjét a 15/2014-es gazdasági vezetői körlevél határozta meg. 

Beszerzéssel kapcsolatban bővebben itt olvashatnak:  

BESZERZÉS- - linkre kattintva 1. oldal alján található 

 
ADATBÁZISOK 

 Idegen nyelvű tartalomszolgáltatásra (adatbázisok) megrendelésére az Elektronikus 

Információszolgáltatás (EISZ) keretein belül van lehetőségünk. Más adatbázis, online forrás 

megrendelése csak a tanszékek vagy pályázati források terhére lehetséges. 

 Az egyetem területén és távoli hozzáféréssel eduID-n keresztül elérhető adatbázisokról itt 

tájékozódhat: 

 

EISZ-ADATBÁZISOK 

EGYÉB ELŐFIZETETT ADATBÁZISOK 

ONLINE INGYENESEN HOZZÁFÉRHETŐ ADATBÁZISOK 

 

Kollégáim nevében köszönöm az együttműködést, és bízom a további közös munkánk sikerében! 

 

Győr, 2020. szeptember 14. 

 

Tisztelettel: 

Tóth Csilla 

EK mb. igazgató                                                  
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