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Kedves Hallgatók! 

 

A rendkívüli helyzet miatt az ELTE TáTK Némedi Dénes Könyvtár 2020. március 12-től bizonytalan ideig 

zárva tart. 

 

A kölcsönzött könyvek meghosszabbításra kerülnek, késedelmi díjat a zárás idejére nem számolunk fel. 

 

Ügyfélszolgálatunk elérhető a zárvatartás idején is: 

e-mail: konyvtar@tatk.elte.hu 

 

Online szolgáltatásaink folyamatosan működnek és az előfizetett adatbázisok távoli 

elérése továbbra is lehetséges. 

- Az ELTE adatbázisainak- e-könyveinek otthonról történő eléréséhez útmutató írásban és a YouTube-

on: 

 https://konyvtar.elte.hu/hu/az-elte-adatbazisainak-e-konyveinek-otthonrol-torteno-

elerese?fbclid=IwAR3a80_EyPytnDu7QQCmMhb1HtxsxeSIMXV5fHSR3wxxuYRJpWRl6Vqf3Vk 

https://youtu.be/vbPQLSiBtoc 

 

- Előfizetett adatbázisaink: https://konyvtar.elte.hu/hu/adatbazisok 
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- e-könyv csomagok: 

o Szaktárs oldalán keresztül - Attraktor, Balassi, Gondolat, Kortárs, Kronosz, L'Harmattan, 

Mentor, Napvilág, Osiris, Szaktudás Kiadók csomagjai 

o Kossuth Kiadó könyvei 

o Springer Kiadó könyvei 

o Typotex Interkönyv 

 

Az e-könyvekről a könyvtár katalógusában is tájékozódhatnak (http://opac.elte.hu/) 

 
 

- Szabadon elérhető tartalmak: 

o Magyar Elektronikus Könyvtár - http://mek.oszk.hu 

o Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisa (MATARKA) -  

http://www.matarka.hu/ 

o Elektronikus Periodika Adatbázis (EPA) - https://epa.oszk.hu/ 

o Digitális Irodalmi Akadémia - https://pim.hu/hu/dia 

o Hungaricana - https://hungaricana.hu/hu/ 

o Europeana - https://www.europeana.eu/portal/hu 
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A Könyvtár elektronikus tartalmakról készült gyűjteménye: 

https://www.netvibes.com/nemedideneskonyvtar 

A gyűjtemény célja egy olyan tájékozódási kiindulópontot adni felhasználóinknak, ahol szűrt, 

releváns tartalmakkal rendelkező elektronikus források elérhetősége található.  

A gyűjtemény felépítése:  

- irodalomkutatás - könyvtárak, kutatói közösségi hálók, hivatkozáskezelő alkalmazások 

- adatbázisok - szabadon elérhető adatbázisok, az ELTE által előfizetett adatbázisok (melyek 

otthonról is elérhetők), egyéb adatbázisok 

- folyóiratok - magyar és idegennyelvű folyóiratok közvetlen honlapjai, a leírásokban feltüntetve, ha 

van szabadon elérhető archívum 

- tematikus gyűjtések (jelenleg: kisebbségszociológia, közgazdaságtan, kulturális antropológia, 

nemzetközi tanulmányok, politológia, statisztika, szociológia, szociális munka, szociálpolitika, 

társadalmi nemek) - itt a témához kapcsolódó intézmények/ szervezetek, digitálisan elérhető 

könyvek, blogok, weboldalak megtalálhatók. 

 

Az oldal tartalmát folyamatosan bővítjük. 

 

Az egyéb változásokkal kapcsolatos információkat a Könyvtár holnapján (https://tatk.elte.hu/konyvtar), illetve 

Facebook-oldalán (https://hu-hu.facebook.com/pages/category/Library/ELTE-T%C3%A1TK-N%C3%A9medi-

D%C3%A9nes-K%C3%B6nyvt%C3%A1r-444111305653681/) folyamatosan közzé tesszük. 

 

Megértésüket köszönjük! 

 

2020.03.13. 

         Üdvözlettel: 

           Egri Krisztina 

           könyvtárvezető 
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