
A Tittel Pál Könyvtár 
és elektronikus 
szolgáltatásai  

Gál Tibor 
2020. szeptember 18. 



EKE egyetemi könyvtár = Tittel Pál Könyvtár három 
campuskönyvtárral 

Eger 

Sárospatak 

Jászberény 



Főegyházmegyei Könyvtár a Líceum első emeletén:  
múzeum és modern társadalomtudományi gyűjtemény, 

nyilvános könyvtár, online katalogus 

 



Tittel Pál Könyvtár Egri Campus könyvtára 



„Csillagkoronák éjféli barátja…” (Vörösmarty M.) 

Tittel Pál  
matematikus és csillagász a Líceumban 

(1784-1831) 



A Tittel Pál Könyvtár a Líceum északkeleti sarkán három 

szinten található 



FÖLDSZINT: tanárképzés, természettudomány, művészet, zene, sport, folyóiratok 

+ központi adminisztráció + könyvtárközi kölcsönzés + jegyzetvásárlás 



ELSŐ EMELET: nyelv- és irodalomtudomány, idegen nyelvek, 

film- és színházművészet, különgyűjtemények 



MÁSODIK EMELET: társadalom- és gazdaságtudomány, 

történelemtudomány 



Régi könyves különgyűjtemény 
Mintegy 2000 kötet 1850 előtt kiadott munka, külön engedéllyel 

kutatható 



Winston Churchill különgyűjtemény 
2200 kötet angol nyelven Churchillről és a Brit Birodalom 20. századi 

történetéről 



A könyvtár az egyetemi honlapon 

 

https://uni-eszterhazy.hu/


Könyvtár: konyvtar.uni-eszterhazy.hu 

 

https://konyvtar.uni-eszterhazy.hu/


Corvina online katalógus 

 

http://webpac.ektf.hu/WebPac/CorvinaWeb


Egyetemi archívum négy repozitóriummal 

 

https://konyvtar.uni-eszterhazy.hu/hu/ktarhu/repozitoriumok


Virtuális Egyetemi Tudástár (VET) 

 

https://periodicals.uni-eszterhazy.hu/


Kutatástámogatás 

 

https://konyvtar.uni-eszterhazy.hu/hu/ktarhu/kutatastamogatas


Webiránytű  

 

https://konyvtar.uni-eszterhazy.hu/hu/tlhu/koszonto






• minden adatbázis egy helyen: linkek, ismertetők, 

útmutatók  
• https://konyvtar.uni-

eszterhazy.hu/hu/ktarhu/adatbazisok/elofizetett-adatbazisok  

• az egyetemi hálózaton belül bármelyik 

campusról 

• off-campus elérésről a honlapon 
• openVPN  

• eduID 

• https://konyvtar.uni-eszterhazy.hu/hu/ktarhu/hirek/aktualis/c/az-

adatbazisok-es-az-e-konyvek-tavoli-elerese  
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• több tízezer teljes szövegű folyóirat cikkei, 

valamint e-könyvek 

• folyóiratok angol nyelven, e-könyvek angolul és 

magyarul 

• lektorált tudományos folyóiratok 

• multidiszciplináris vagy szakterületi gyűjtőkör 

• súgók, útmutatók: YouTube videói  

• tesztidőszakok: Neptunban küldünk értesítést 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

http://eisz.mtak.hu/
http://eisz.mtak.hu/


 

• a hazai könyvtárak előfizetett adatbázisainak 

keresőfelülete 

• szabadon hozzáférhető 

• keresés DOI azonosító, folyóiratcím, adatbázis, 

intézmény és település szerint  

• hazai kiadók digitális adatbázisainak e-könyvei 

• elérés: http://compass.konyvtar.mta.hu/  

 

 

http://compass.konyvtar.mta.hu/
http://compass.konyvtar.mta.hu/


• személyes beállítások - elmenthető keresőprofil 

• találat-értesítő - folyóirat-értesítő 

 

 

 

 



• 29 millió oldalnyi folyóirat, hírlap, lexikon 

• az Arcanum szabadon elérhető szolgáltatásai (pl. 

Hungaricana) 



• 8 magyar és 46 angol nyelvű folyóirat 

• a legtöbb hazai impakt faktoros folyóirat 

• Open Access cikkek megjelentetése 



• angol, német, francia, holland, olasz, spanyol 

• szakszótárak, lexikonok, kézikönyvek 

• magyar nyelvészeti kézikönyvek 

• közös keresőfelület 



• a Tinta Kiadó 11 nagyszótára, 280 ezer szó 

• értelmező, etimológiai, idegen szavak, 

szinonima, magyarító, rövidítések szótára stb.  



• tudományos és felsőoktatási intézményeknek 

• multidiszciplináris, bibliográfiai és teljes szövegű  

• 8800 teljes szövegű folyóirat, ebből 7700 lektorált 

• napilapok, magazinok 

• ERIC 

 



• teljes szövegű folyóirat archívum 

• közel 700 folyóirat 

• társadalomtudomány, irodalom, nyelvészet, 

pedagógia az Essential Collection-ben 

• „moving wall”, „embargo” (0-5 év) 

 

 

 

 



• élettudományok, természettudomány, műszaki 

tudományok, társadalomtudomány 

• több mint 2000 folyóirat és 43 000 könyv, 200 

enciklopédia és szótár  

• e-könyvek (pedagógia és informatika) 



• Educational Resources Information Center 

• 1966 óta csaknem 1.3 millió rekord 

• folyóiratcikkek, konferenciaanyagok, kormányzati 

dokumentumok, disszertációk, beszámolók, 

könyvek és monográfiák 

• fókuszban az USA 

 

 

 

 



• hivatkozáskereső bibliográfiai adatbázis 



• 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] 

 



• az USC SOÁ Alapítvány archívuma 

• több mint 55 ezer videóinterjú népirtások túlélőivel és 

szemtanúival 

• 41 nyelven, 62 országban 

• közel 1500 magyar nyelvű interjú 

• közoktatásban fontos szerepet szánnak 



• Springer kiadótól angol nyelven 
• neveléstudomány (1091 db) és számítástechnika (2011db)  

• kereséshez a SpringerLink felülete használható 

• adatok a könyvtári katalógusban is kereshetők 

• teljes szövegű találatok, letöltés 

 



• Attraktor 
• történelemtudomány, filozófia és társadalomtörténet 

• L’Harmattan 
• közel 1600 magyar is idegen nyelvű társadalomtudományi 

szakmunka, tankönyv és forráskiadványok több mint 20 
tudományterületről 

• Napvilág 
• 400 kötet legújabb kori történettudományi és tágan értelmezett 

társadalomtudományi mű  

• Typotex 
•  500 magyar nyelvű kiadvány: felsőoktatási tankönyvek, 

jegyzetek és szakkönyvek a természet- és 
társadalomtudományok 



• Magyar Elektronikus Referenciaművek 

Szolgáltatás 

• az Akadémiai Kiadó magyar nyelvű kézikönyvei és 

monográfiái 

• Magyar Tudomány c. folyóirat 

 



• 1750 kötet, alapvetően társadalomtudományiak 

• kiemelt a felsőoktatás támogatása 

• Osiris tankönyvek és szépirodalom sorozatokban 

• a szaktars.hu mint közös keresőfelület 



 

 

• Google Scholar: tudományos keresés 

• BASE: Bielefeld Academic Search Engine 

• Core: 200 millió open-access cikk  

• DART-Europe: 828 ezer doktori disszertáció 

• DOAB: 19 ezer lektorált e-könyv 

• DOAJ: 13 ezer folyóirat (4 millió cikk, lektorált!) 

• OpenDOAR: repozitóriumok gyűjteménye 

• MTMT: Magyar Tudományos Művek Tára 

• HUNOR: hazai repozitóriumok gyűjteménye (REAL) 
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• MATARKA: hazai folyóiratok tartalomjegyzéke 

• ResearchGate: tudományos Facebook 

• ScienceOpen: kutatói közösségi hálózat 

• Dimensions: hivatkozási adatbázis 

 

 

 

 

 

http://www.matarka.hu/
https://www.researchgate.net/
https://www.scienceopen.com/
https://app.dimensions.ai/discover/publication


gal.tibor@uni-eszterhazy.hu 

Köszönöm a figyelmet! 


