
 

 

KERESÉS KATALÓGUSUNKBAN 
 

Katalógusunk (http://lib.kre.hu) egy adatbázis, melyet az Egyetem minden könyvtára közösen épít. 

Ebben a rendszerben a nálunk kézbevehető könyvek adatait találják meg. 

Folyóiratok nem lesznek itt elérhetők, sem azokról információ nem szerepel a katalógusban.  

A Szilassy Aladár Könyvtárban hozzáférhető folyóiratokról tájékozódhat a honlapra 

(https://ajk.kre.hu/index.php/szolgaltatasaink/konyvtar) feltöltött listából, az oldal alján található 

linkesített résznél a Folyóirataink szóra kattintva. 

 

Megnyitva a http://lib.kre.hu oldalt (melyet a könyvtári gépekről és bármely internethozzáféréssel 

rendelkező eszközről megnyithat) egy keresőfelület és néhány információ jelenik meg az Egyetemen 

működő könyvtárakról. A keresőfelületet bármely böngészőhöz hasonlóan lehet használni. 

 

 

 

Lenyíló menü   Keresőfelület 

 

A bal oldalon található lenyíló menüben szűkíthetünk, hogy csak a címben szerepeljen például az 

általunk beírt szöveg, vagy kiválaszthatjuk a lehetőségek közül a szerző kifejezést és így a rendszerben 

található tételek közül az adott személy összes művét kilistázza a rendszer. 

 

 

http://lib.kre.hu/liberty/libraryHome.do
https://ajk.kre.hu/index.php/szolgaltatasaink/konyvtar
http://lib.kre.hu/liberty/libraryHome.do


Az összetett keresésre kattintva további beállítási lehetőségek jelennek meg. Itt az egyéb paraméterek 

megadásával (amennyiben konkrét művet keresünk és több adatot tudunk) hatékonyabb keresést 

futtathatunk le. 

Ha biztosak vagyunk benne, hogy helyesen tudjuk például a mű címét, úgy érdemes itt beállítani a 

keresési feltételek elnevezésű lenyíló menünél a „pontos egyezés”-t. 

 

 

 

Keresési feltételek   Összetett keresés 

 

Ha a keresésünk eredményes, és úgy látjuk, hogy megtaláltuk a keresett könyvet, akkor még néhány 

dolgot érdemes ellenőrizni. 

 

 

 

A címre kattintva egy új ablak nyílik meg. Itt több mindent olvashatunk (pl. a kiadvány bibliográfiai 

adatait, esetenként a tartalomjegyzékét) a megtalált tételről. 

Érdemes a példányokat végignézni, mert nem minden találat jelenti azt, hogy a keresett és itt látszólag 

megtalált könyv a Szilassy Aladár Könyvtárban van helyileg, mivel Egyetemünk könyvtárai közösen 

építik a katalógust. 

 



 

 

 

A könyv csak abban az esetben lesz megtalálható a Viola utcában, ha a Lelőhelynél a KRE ÁJK Szilassy 

Aladár Könyvtár szerepel és a Gyűjteménynél AZ ÁJK Olvasóterem, vagy az ÁJK Raktár kifejezések 

valamelyike olvasható. 

 

 

Bármely más szöveg esetén nem fogjuk tudni a keresett kiadványt kézbe adni! 



 

Amennyiben ezt a két oszlopot ellenőrizve a kívánt felirat látható legalább egy sorban, úgy 

Raktárunkból kikérhető, vagy olvasótermi polcainkon megtalálható a kívánt könyv. 

 

Raktári példány esetén kérje a jelzet megadásával (R ……. „és itt egy számsor”) a könyvet 

Könyvtárosainktól. 

 

Olvasótermi példány esetén szabadon levehetőek könyveink a polcokról. Kérjük, hogy a polcról levett 

könyveket az erre kijelölt helyen hagyják, NE tegyék vissza a polcra, mert statisztikát vezetünk 

könyveink használatáról. 

A katalógusunkban megtalált jelzet alapján könnyedén megtalálhatja Könyvtárunkban a keresett 

könyvet. Ehhez olvassa el az „Eligazodás Könyvtárunkban” című segédletünket és az ott leírtak szerint 

használja további feltöltött segédleteinket. 

 

 

Eredményes keresést kívánunk! 

A Szilassy Aladár Könyvtár Könyvtárosai 


