SEGÍTHETÜNK???
Tisztelt Oktatók és Kedves Hallgatók!
Röviden arról szeretnénk hírt adni, hogy az SZTE Klebelsberg Könyvtár - korlátozott lehetőségek közt és kicsit megváltozott módokon ugyan - de továbbra is igyekszik ellátni legfontosabb
feladatát, olvasói szakirodalmi ellátását. Néhányan közülünk (egyre többen) már távmunkában dolgoznak, de őket is elérhetjük általában online módokon, leginkább email útján.
Elérhető források:
Természetesen online szolgáltatásaink sokasága továbbra is működik a honlapunkon keresztül
(http://www.ek.szte.hu/), kiemelve most — a katalógus mellett — online is elérhető forrásokat és
adatbázisokat. S most fontosabb, mint valaha a „Contenta“ repozitórium-rendszer elérése
(http://www.ek.szte.hu/contenta-repozitoriumok/), bennük sok-sok ezer potenciális szakirodalommal. (Az ezzel kapcsolatos kérdésekhez: contenta@ek.szte.hu címet használják.)
Ezek közül is kiemelkedik ebben a helyzetben, az Egyetemi Tananyag Archívum, az ETA,
az a központi platform, amelyet a Szegedi Tudományegyetemen keletkezett, és folyamatosan keletkező elektronikus tananyagok központi gyűjtőhelyeként működtetünk. Az SZTE Elektronikus Tananyag Archívum (http://eta.bibl.u-szeged.hu) gyűjtőkörébe tartozik minden SZTE-n keletkező, oktatással kapcsolatos tananyag és ezekhez kapcsolódó segédanyag. Ezek letölthetőek és hallgatónak
és oktatóknak egyaránt használhatóak!
Elérhető segítség:
Az elmúlt időszakban azon voltunk, hogy minél több csatornán eljussunk a segítségnyújtás
vonalán is olvasóinkhoz. Ezek zöme ma is működik és rendelkezésre áll, kérdéseket, keresendőket
és problémákat várunk. Miben és hogy segíthetünk?
Vannak online felületek is, mint pl. a korlátozott idősávban működő, de azonnali chat-szolgáltatás a honlapról, a gondok felvetéséhez online kérdések űrlapja: http://www.ek.szte.hu/kerdes_uzenet/, és a tájékoztató ügyelet is működik: +3662/546-633 számon és az info@ek.szte.hu
email címen.
Tematikus tájékoztatást is biztosítanak szakreferenseink, a következő témákban és címeken:
http://www.ek.szte.hu/az-on-konyvtarosa/ Javasoljuk az e-mailes elérést, mert a telefonon adhatónál
jóval bővebb tájékoztatásra van lehetőség. Kutatóinknak a megszokott Szerzői eszköztár oldalunkat ajánljuk, ahol szintén megtalálnak bennünket, tudományos szakirodalmi kérdésekben.) http://
szerzoknek.ek.szte.hu/) A tudományos kutatást kiszolgáló egyéb tevékenységeink is folynak, ha segítségre van szükség MTMT, OA és hasonló ügyekben a szokásos csatornáinkon megtalálnak minket, ha telefonon nem, használják itt is az email elérhetőségeket.
Ne feledjék, aktuális hírcsatornáikat sem, a Facebookon, a Twitteren és az Instán is ott vagyunk. Figyeljék a honlapunk nyitóoldalának alját is, lent a híreket, ahol a legfontosabb dolgokról,
változásokról friss információk lehetnek.
Mindenki vigyázzon magára, családjára és társaira!

