Kedves Olvasók!
Figyelmükbe ajánlom azokat a könyvtári segédeszközöket, amelyek megkönnyítik a
tájékozódást, segítséget adnak ahhoz, hogy gyorsan megtudhassák, a keresett kötet valóban
megtalálható-e könyvtárunkban. Ezek az adatbázisok akkor is segítséget nyújtanak, ha még
bizonytalan az érdeklődő, még keresi, milyen kötet felelne meg az igényeinek.
Az önök számára építjük elektronikus katalógusunkat, melyet a
http://www.lib.unideb.hu/ oldalon találhatnak meg. Ebben az adatbázisban a DEENK
állományával együtt a mi intézeti könyvtárunk állománya is fellelhető. Egyértelműen
elkülöníthetők a nálunk található példányok és a DEENK példányai. Látható, hogy hány
könyv áll rendelkezésünkre és azok valóban hozzáférhetőek-e.
Ez a honlap más irányú tájékozódásra is alkalmas és könnyen használható. Abban az esetben
például, ha gyorsan meg szeretnénk tudni, hogy valamelyik szerzőről mi a legfrissebb
szakirodalom, akkor a keresett szerző nevét a ’tárgyszó’ mezőbe írhatjuk be és ezt követően a
róla szóló szakirodalom majdnem teljes listáját adja meg a rendszer. Itt további rendezési
lehetőségeket nyújt a honlap. A megjelenített tételeket időrendbe is sorolhatjuk, így
egyszerűen áttekinthető például az is, hogy melyek a legújabb írások.
A DEENK honlapjáról és a világhálóról is elérhető:
https://adtplus.arcanum.hu/hu/
Ha nem könyveket keresünk, hanem a folyóiratokban szeretnénk tájékozódni, akkor is
rendelkezésünkre áll több lehetőség.
Használhatjuk a Szabó Ervin Könyvtár honlapjáról elérhető adatbázist.
http://www.fszek.hu/ Irodalmi kritikák, tanulmányok bibliográfiája
Hasznos eszközöket tartalmaznak a következő oldalak:
http://epa.oszk.hu http://w3.oszk.hu/rephtm/rphelp.htm
http://www.matarka.hu/

Rendelkezésünkre áll több teljes szövegű adatbázis. Ezek egy része a DEENK honlapjáról is
elérhető:
http://www.mek.iif.hu/ Itt a felhasználási lehetőségek száma szinte végtelen. Megtalálhatók
itt szépirodalom, szakirodalom, kézikönyvek, szótárak. Irodalmi folyóiratok.
Kritikai kiadások:
Hálózati kritikai kiadássorozat: http://magyar-irodalom.elte.hu/gepesk/index/
Pl.: Balassi Bálint összes verse
József Attila minden tanulmánya és cikke

Kortárs magyar irodalom:
http://www.irodalmiakademia.hu/scripts/DIATxcgi?infile=diat_vm_main_menu.html
pl.: Konrád György, Kormos István, Krasznahorkai László

A lehetőségnek csak egy részére hívom itt fel a figyelmüket. A kínálat folyamatosan bővül!

Intézeti könyvtárunkban az adatbázisok használatához szívesen nyújtok segítséget!
Minden érdeklődőt szeretettel várok!
Jó munkát kívánok: Hajdú Csilla

