Tájékoztatjuk Olvasóinkat, egyetemünk Hallgatóit, Oktatóit, Dolgozóit, hogy a könyvtár a
felújítási munkálatok alatt is teljes körű szolgáltatással várja a felhasználókat.

Tájékoztatjuk Elsős Hallgatóinkat, hogy névre szóló olvasójegyeiket 2019. szeptember 18-tól
átvehetik a könyvtár 2. emeleti olvasószolgálati pultjánál.

A levelezős hallgatók szakirodalmi ellátása érdekében az Egyetemi Könyvesbolt szeptember 20án pénteken 11-15 óráig; szeptember 21-én szombaton 8-13 óráig tart nyitva; míg a Könyvtár
szeptember 20-án pénteken 8-15 óráig; szeptember 21-én szombaton 8-13 óráig tart nyitva.

Tájékoztatjuk Olvasóinkat, hogy az alábbi adatbázisokkal bővült szolgáltatási portfóliónk:
- 2019. második félévétől ismét elérhető egyetemünk polgárai számára a ScienceDirect adatbázis.
(https://www.sciencedirect.com/
- Ingyenes próbahozzáférés keretében 2019. október 8-ig elérhetők az EBSCO adatbázis
szolgáltató (http://search.ebscohost.com/) alábbi adatbázisai:
- Academic Search Ultimate
(https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&custid=s7368831&groupid=main&p
rofile=ehost&defaultdb=asn)
- EconLit with Full Text (GTK)
(https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&custid=s7368831&groupid=main&p
rofile=ehost&defaultdb=eoh)
- Education Source (MFTK)
(https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&custid=s7368831&groupid=main&p
rofile=ehost&defaultdb=eue)
- Hospitality & Tourism Complete (GTK)
(https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&custid=s7368831&groupid=main&p
rofile=ehost&defaultdb=hjh)
- Inspec (MK, MIK)
(https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&custid=s7368831&groupid=main&p
rofile=ehost&defaultdb=inh)
- Inspec Analytics (MK, MIK) (https://inspec-analytics-app.theiet.org/#/landi)
- World Politics Review (MFTK)
(https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&custid=s7368831&groupid=main&p
rofile=ehost&defaultdb=wpr)

A szolgáltatások az egyetemi hálózatba kötött gépekről, vagy az egyetemi wifi hálózatra
csatlakozó eszközökről érhetők el.

- Ingyenes próbahozzáférés keretében 2019. november 15-ig elérhetők az Science lapcsalád
folyóiratai:
- Science Magazine (https://www.sciencemag.org/),
- Science Robotics (https://robotics.sciencemag.org/),
- Science Signaling (https://stke.sciencemag.org/).
A szolgáltatások az egyetemi hálózatba kötött gépekről, vagy az egyetemi wifi hálózatra
csatlakozó eszközökről érhetők el.

Bővebb információ: http://konyvtar.uni-pannon.hu/hu/node/357

Tisztelettel felhívjuk szerzőink, kutatóink figyelmét, hogy a Magyar Tudományos Akadémia
Könyvtár és Információs Központja EISZ Titkárságának
- az Akadémiai Kiadóval (https://akademiai.com/),
- a Springer Kiadóval (https://link.springer.com,
- és az Elsevier Kiadóval (https://www.sciencedirect.com/)
kötött megállapodása értelmében egyetemünk szerzői minden további költség (APC = cikk
közzétételi díj) nélkül publikálhatnak Open Access cikkeket a fenti kiadók lapjaiban 2019-ben.
Ennek megfelelően a Springer Kiadó hírlevelünk közzétételének időpontjáig 2019-ben 8
egyetemünkhöz affiliált szerző cikkének az APC díját engedte el, összesen 17460 EUR értékben.
Biztatjuk szerzőinket, hogy továbbra is éljenek ezekkel a lehetőségekkel.

