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A Tittel Pál Könyvtár felépítése: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Tittel Pál Könyvtár kampuszkönyvtárainak adatai 

Alapterület 

(nm) 

Aktív 

használó (fő) 

Összállomány 

(1000 db) 

Eger 1205 8917 336 

Gyöngyös 1152 567 41 

Jászberény 485 784 111 

Sárospatak 950 258 92 



„Csillagkoronák éjféli 

barátja” 

Tittel Pál  

(1784-1831) 



Tittel Pál Könyvtár 
Egri Campus Könyvtára 





FÖLDSZINT: Tanárképzés, természettudomány, 

művészet, zene, sport, folyóiratok 
 



ELSŐ EMELET: Nyelv- és irodalomtudomány, idegen 

nyelvek, média, különgyűjtemények 



MÁSODIK EMELET: Társadalom- és 

történelemtudomány, gazdaságtudomány 



 

 

 

 220 férőhely 

 48 hallgatói munkaállomás 

 130 ezer kötet a Líceumban 

 Corvina online katalógusban 125 ezer rekord 

 14 tudományos adatbázis 

 231-féle nyomtatott folyóirat 

 

 

 

 

 

 

 

Statisztikai adatok (2015) 



Régi könyves különgyűjtemény 



Winston Churchill különgyűjtemény 



Főegyházmegyei Könyvtár (Líceum 1. emelet) 











 

 Múzeumok Éjszakája 

 Kutatók Éjszakája 

 Tittel Esték 

 Zöld Kör 

 Ünnepi Könyvhét 

 Sokszínű egészségmegőrzés-sorozat 

 Helyszín biztosítása főiskolai és külső rendezvényeknek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendezvények 



• Könyvtári beiratkozás a földszinti gyűjteményben (A-113) 

• Diákigazolvány =  olvasójegy 

• Változások bejelentése (email, lakcím stb.) 

• Elvesztett diákigazolvány letiltása 

 

 



• Nem kölcsönözhető dokumentumok (folyóirat, szakdolgozat, 

CD-ROM stb.) 

• Reprográfiai szolgáltatások 

• Olvasótermi kölcsönzés: zárás előtt egy órával a következő 

munkanap 10 óráig 

 

 



• Szabadpolcos rendszer, szakrend 

• Raktárból kérőlappal előjegyzés 

• Szakrészlegenként hallgatóknál egyszerre 5 db mű 

• Példányszámtól és a mű keresettségétől függ 

• Tartozás esetén nem lehet kölcsönözni 

• Könyvtárközi kölcsönzés 

• Kampuszkönyvtárak közötti kölcsönzés (pl. folyóiratok) 

 



• A kölcsönzés lejárta előtt lehetséges 

• Az adott szakrészlegben 

• Személyesen, e-mailben, telefonon 

• A Corvina online katalógus „Olvasói adatok” menüpontjában 

• Felszólító levél küldése e-mailben történik 

• Késedelmi díj (100, 150 és 300 Ft/nap/dokumentum) 

 















• 130 ezer e-könyv és több tízezer teljes szövegű 

folyóirat  

• EISZ Nemzeti Program (link)  

• az egyetemi hálózaton belül bárki elérheti 

• minden kampuszról elérhetők  

• otthoni elérés: jelenleg VPN (az Informatikai 

Osztály a Neptunban tájékoztat a várható 

fejlesztésről) 

• adatbázis-családok, nem teljes körű előfizetés 

• angol nyelvűek  

 

 

 

http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/
https://io.ektf.hu/openvpn_beallitasa.html


• multidiszciplináris – szakterületi 

• bibliográfiai – teljes szövegű 

• lektorált tudományos folyóiratok 

• súgók, tréningek, tesztidőszakok 

• intézményi előfizetés – egyéni bejelentkezés 

• e-könyvek: EBSCO e-Books (2017. április 30-ig) 

• közös keresőfelület: Ebsco Discovery Service 

(2016. dec. 31-ig) 



• személyes beállítások 

• elmenthető keresőprofil 

• találat-értesítő 

• folyóirat-értesítő 

• tételek megosztása  

• szakmai kapcsolatok 

• adatbázisok közötti átjárhatóság 

 

 

 





• több mint 10 millió oldal tudományos és kulturális 

tartalom 

• folyóiratok, hírlapok, lexikonok, történettudomány 

általában, családtörténet, helytörténet 

 

http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok.html#arcanum-digitális-tudománytár-adt


• 9 magyar és 38 angol nyelvű folyóirat 

• 1998-ig visszamenőleg 

• 38 hazai impakt faktoros folyóiratból 22-t kínál 

http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok.html#akadémiai-kiadó-folyóiratai


• angol, német, francia, illetve holland, olasz és 

spanyol nyelven 

• egy- vagy többnyelvű szakszótárak, lexikonok, 

kézikönyvek 

• benne: A magyar helyesírás szabályai (12. kiad.) 

• közös keresőfelülettel 

http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok.html#akadémiai-kiadó-szótárai


• Magyar Elektronikus Referenciaművek 

Szolgáltatás 

• az Akadémiai Kiadó magyar nyelvű kézikönyvei 

 

http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok.html#akadémiai-kiadó-mersz


• a Cambridge University Press folyóirat-adatbázisa 

• 350 folyóirat, 6 millió oldalnyi információ humán-, 

társadalom- és természettudomány 

• kiemelt szakterületek: történelem, matematika, 

jog, pszichológia, politológia, nyelvészet 

http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok.html#cambridge-university-press-journals


• tudományos és felsőoktatási intézményeknek 

• multidiszciplináris, bibliográfiai és teljes szövegű  

• 8800 teljes szövegű folyóirat, ebből 7700 lektorált 

• 1887-től tartalmaz PDF-eket 

 

http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok.html#academic-search-complete




• 135 ezer e-könyv 

• tudományos és egyetemi kiadók 

• korlátlan felhasználói hozzáférés 

• offline olvasás Adobe Digital Edition-nel 





• zenetudományi adatbázis 

• Grove Music Online 
• The New Grove Dictionary of Music and Musicians 

• The New Grove Dictionary of Opera 

• The New Grove Dictionary of Jazz 

• Oxford Dictionary of Music 

• Oxford Companion to Music 

http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok.html#grove-music-online


• Journal Storage 

• teljes szövegű folyóirat-adatbázis 

• archívum jellegű  

• „moving wall”, „embargo” (0-5 év) 

• 1000 folyóirat, társadalomtudomány is 

 

 

 

 

http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok.html#jstor


• matematikai adatbázis 

• a Mathematical Reviews és a Current 

Mathematical Publications alapján 

• több mint 3 millió tétel közel 2000 folyóiratból 

• teljes szövegek, bibliográfiai adatok és 

referátumok 

• linkek kapcsolódnak más adatbázisokhoz  

http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok.html#mathscinet


• a természettudományi, műszaki és 

orvostudományi szakirodalom 25 %-a  

• 3800 folyóirat, 35 ezer könyv  

• több mint 14 millió cikk vagy könyvfejezet 

http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok.html#sciencedirect




• hivatkozáskereső bibliográfiai adatbázis 

• tudománymetria 

• 57 millió bibliográfiai és idézési adatokat 

tartalmazó rekord 

http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok.html#scopus




• élettudományok, természettudomány, műszaki 

tudományok, társadalomtudomány 

• több mint 2000 folyóirat és 43 000 könyv, 200 

enciklopédia és szótár  

• 9 millió tanulmány 1997-től 

http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok.html#springerlink




• hivatkozáskereső bibliográfiai adatbázis 

• a Core Collection három fő területe (1975-től):  

• Arts & Humanities Citation Index (bölcsészet és 

művészet) [6 hazai folyóirat] 

• Science Citation Index Expanded (természet és műszaki 

tudomány) [33 hazai folyóirat] 

• Social Sciences Citation Index (társadalomtudomány)  

[6 hazai folyóirat] 

 

http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok.html#web-of-science


• közös keresőfelület az előfizetett adatbázisokra 

• találatok speciális, relevancia szerinti értékelése 

• az EBSCO keresőfelületét használja 

• keresés az egyetemen előfizetett online 

forrásokra: Publication Finder 

 

 

 

http://web.b.ebscohost.com/pfi/search/basic?sid=dba85258-1eab-486f-bd82-67348ef1f2f8@sessionmgr112&vid=0&hid=105&sdb=edspub&tid=3000EP
http://web.b.ebscohost.com/pfi/search/basic?sid=dba85258-1eab-486f-bd82-67348ef1f2f8@sessionmgr112&vid=0&hid=105&sdb=edspub&tid=3000EP
http://web.b.ebscohost.com/pfi/search/basic?sid=dba85258-1eab-486f-bd82-67348ef1f2f8@sessionmgr112&vid=0&hid=105&sdb=edspub&tid=3000EP


• Google Scholar: tudományos keresés 

• DART-Europe: 700 ezer doktori disszertáció 

• DOAB: 4300 lektorált e-könyv 

• DOAJ: 11500 folyóirat 

• MTMT: Magyar Tudományos Művek Tára 

• OpenDOAR: repozitóriumok gyűjteménye 

• HUNOR: hazai repozitóriumok gyűjteménye 

• MATARKA: hazai folyóiratok tartalomjegyzéke 

 

 

 

 

https://scholar.google.hu/
https://scholar.google.hu/
http://www.dart-europe.eu/basic-search.php
http://www.dart-europe.eu/basic-search.php
http://www.dart-europe.eu/basic-search.php
http://www.dart-europe.eu/basic-search.php
http://www.doabooks.org/
https://doaj.org/
https://www.mtmt.hu/
http://opendoar.org/
http://www.open-access.hu/hunor
http://www.matarka.hu/


Köszönöm a figyelmet! 


