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SZTE Klebelsberg Könyvtár



A szakirodalmi keresés
kezdő lépései



Miről is lesz szó?

• Könyvtári dokumentumok : könyvek, folyóiratok, 
hírlapok, DVD-k, mikrofilmek, kották, térképek, 
elektronikus dokumentumok…  

• A katalógus mondja meg nekünk, hogy a fentiek közül 
konkrétan

• - mi van meg;

• - hol van;

• - „mit lehet vele csinálni”.



AZ SZTE KK katalógusa

• 1977-től épül

• közel a teljes állomány visszakereshető

• tanszéki, intézeti anyagot is tartalmaz

• Kb. 1,1 millió rekord, kb. 2 millió példány (2018 
szeptember) 



Mit találunk meg benne?

• Kereshetünk könyvre : Megnézhető, hogy egy mű 
megtalálható-e az állományban, de annak tartalmát nem 
látjuk, szövegében nem kereshetünk

• Megállapíthatjuk, hogy egy folyóirat jár-e a Könyvtárnak, 
de a cikkeket nem olvashatjuk el



Mit találunk még benne?

• E-könyvek : Megtalálható-e az állományban, ez esetben 
viszont olvashatjuk / kereshetjük is a szövegét 

• Megállapíthatjuk, hogy egy e-folyóirat jár-e a 
Könyvtárnak, és a cikkek többségét el is olvashatjuk



Mit tudhatunk meg egy
nyomtatott könyvről?

Megállapítható

• a példányszám (egy v. több rekordban)

• a lelőhely (pl. olvasói tér vagy raktár)

• az olvasótermi jelzet

• a kölcsönzési státusz



Mi derül ki a nyomtatott 
folyóiratokról?

• Megnézhetjük, hogy jár-e a Könyvtárnak

• Megállapíthatjuk a lelőhelyét (olvasói tér, raktár, 
hírlapolvasó)

• Ha van elektronikus változata is, megtudhatjuk az elérési 
URL-t



Mit tudhatunk meg egy
e-dokumentumról?

1. Megállapítható

• a hozzáférés szintje

• az elérési URL

2. Csak a dokumentum oldaláról derül ki

• az egyidejű felhasználók száma

• a kölcsönzési / letöltési lehetőségek



Keresési technikák

• Kulcsszavas keresés :

egy vagy több szó előfordulását keressük

• Böngészés :

indexben szereplő szavakat vagy kifejezéseket keresünk („lista” 
áttekintése)



Általános tudnivalók keresés esetén

• A keresési feltételeket ékezethelyesen kell megadni

• Mindent írhatunk kisbetűvel

• Névelőket, kötőszavakat, titulusokat ne adjunk meg (pl. 
a, az, the, és, Dr,…)

• Nem kell minden adatot beírnunk (pl. kiadási év). Ha túl 
sok találatunk van, csak akkor írjunk be újabb szavakat



Keresőfelületek

• A könyvtár honlapjáról (http://www.ek.szte.hu/) elérhető:

• Katalógus (a honlap közepén a Keresés – Katalógus 
fül, vagy a Mit keres? menüpontból megnyitva)

• Az épületen belül elérhető (a fenti mellett):

• Raktári kikérő program

(Utóbbi felülete eltérő, az adatbázis tartalma
ugyanaz!)

http://www.ek.szte.hu/


Az SZTE KK honlapja => Katalógus => (Gyors)keresés



Az SZTE KK honlapja => Mit keres? => Katalógus



Az SZTE KK katalógusának kezdőlapja

(egyszerű keresés)



Az SZTE KK katalógusának kezdőlapja

(összetett keresés)



A „Raktári kikérő” program keresőablaka



A „Raktári kikérő” program megtekintő ablaka



QULTO
az SZTE Klebelsberg Könyvtár online 

katalógusa



„Irodalomjegyzék” 1.

• Pedagógia-jegyzet

• Atkinson: Pszichológia

• New Headway

• Ключ (orosz nyelvkönyv)

• Heinrich von Kleist: Kohlhaas Mihály (német)

• Gyáni Gábor tanulmányai városi kultúra és életmód 
témakörben



„Irodalomjegyzék” 2.

• Gyáni Gábor: Rendi polgárság, régi-új polgárság, pest-budai polgárok. Az 
urbanizáció társadalomtörténete. Korunk – Komp-Press, Kolozsvár, 2012.

• Gyáni Gábor: Társadalom- és szociálpolitika. Rubicon, 24. (2013) 12., p. 71-74.

• Kemény István: A mobilitás társadalmi összefüggései. In: Magyarország 
társadalomtörténete III. (1945–1989), 2. köt., szerk. Fokasz Nikosz, Örkény Antal. 
Új Mandátum, Budapest, 1999. 150–176. o.

• Mirnics Zsuzsanna: A személyiség építőkövei : típus-, vonás- és biológiai 
elméletek. Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest, 2006.

• Raffay Ernő: A szegedi nemzetiségi kérdés történetéből 1848-1849-ben. In: Acta
Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio historica, 7. (1975), p. 159-187. 
http://digit.bibl.u-szeged.hu/00000/00044/00004/iuvenum_historica_007_159-
187.pdf

• Digitális pedagógia 2.0. Szerk. Benedek András. Typotex, Budapest, 2013.

• Labádi Gergely : A magyar episztola a felvilágosodás korában : műfaj- és 
médiatörténeti értelmezés. L'Harmattan, Budapest, 2008.

http://digit.bibl.u-szeged.hu/00000/00044/00004/iuvenum_historica_007_159-187.pdf


Amiről szó volt …

• Irodalomjegyzék

• Bármely kulcsszó

• Találatok rendezése

• Szűkítési opciók

• Keresőkifejezés, keresőmezők

• Transzliteráció

• Példányinformáció

• Lelőhely és jelzet

• Raktári kérés

• Hosszabbítás, újrakölcsönzés, 
előjegyzés

• Könyvtárközi kölcsönzés, 
beszerzési javaslat

• Elektronikus dokumentumok



És a ráadás:
a katalóguson túl...



1. Adatbázisok

• A Klebelsberg Könyvtár honlapjáról kiindulva a katalóguson kívül 
más adatbázisokat is használhatunk

• Több adatbázist a Könyvtár állít elő

• Elérhetünk „külső” adatbázisokat is

• Az adatbázisok lehetnek ingyenesek (korlátlan eléréssel) vagy 
előfizetettek (tipikusan csak az egyetemi hálózatról használhatók)



Az adatbázisok elérése 1.



Az adatbázisok elérése 2.
(Hozzáférés módja ; e-help)



E-Help kitöltése



Keresés az elektronikus tartalmakban

Az „Online források”-ra kattintva az EBSCO Discovery
Service (EDS) segítségével az elektronikus tartalmak

között kereshetünk.



Mit találunk meg az „Online források” 
segítségével?

• Adatbázisok rekordjait bibliográfiai adatokkal, tárgyszavakkal

• + tartalmi kivonat (abstract)

• ++ hozzáférést a teljes szöveghez



Milyen források érhetők el?

• Adatbázisok rekordjai

• E-folyóiratok (gyakran teljes szöveggel)

• E-könyvek

• Hangfelvételek

• Hangoskönyvek

• Videók

• … és sok minden más


