
BESZÁMOLÓ 

 

Library trainings – 2021.11.01. – 2022.01.31. 

Tevékenység: Könyvtárhasználati és információkeresési tréningek, webinarok 

 Bereczki Bálint, Stikel Gábor 

 

Teams csoport elkészítése, online regisztrációval. 

Neptun üzenet a külföldi hallgatók részére. 

 

 

 

Library trainings  

 

The University Library organize database usage courses in person and virtual too. 

At this courses we will explain why you would want to use a database or the library system, 

rather than a broader search tool such as Google, for searching resources. You will learn how 

to access library databases, how to take advantage of the functionality they offer, and how to 

devise a proper search technique. 

 

The Library offers training sessions twice a week: 

Contact training: 

On Wednesdays at 3 p.m. at the Library on Tavaszmező Street. 

 

Online database training: 

On Fridays at 1 p.m. on Microsoft Teams 

 

If you are interested, please register using the link below. 

https://forms.office.com/r/TDXerz3Ls3 

Upskill your research! 

 

 

 

https://forms.office.com/r/TDXerz3Ls3


 

 

 

A Teams felületén keresztül tudtak jelentkezni a hallgatók az online és a jelenléti formában 

megtartott tréningekre. 

 

Témakörök: 

Könyvtárhasználati alapismeretek 

Információkeresés és adatbázis használati ismeretek 

MTMT használati tréning 

Hivatkozáskezelő rendszerek és szoftverek használata 

Open Access – nyilvános hozzáférésű tartalmak 

 

A megbízás időszakában minden héten szerdánként jelenléti módon a Tavaszmező utcai 

Könyvtárban, illetve minden pénteken online formában a Teams-en csatlakozhattak a 

hallgatók a tréningekhez. 

  

Online formában a jelzett időszakban 8 alkalommal, jelenléti formában 3 alkalommal volt 

tréning. (a tréning csak abban az esetben nem került megtartásra, ha az adott alkalomra nem 

jelentkezett hallgató) 

 

 

 

 



Tréningek és a résztvevők száma 

 

Training session 
Contact or online 

training? 
Participants 

Using the Library – Library basics Contact 3 

Using the Library – Library basics Contact 3 

Full text databases and online sources at the Óbuda University Online 11 

Full text databases and online sources at the Óbuda University Online 3 

Open access online resources and free web collections Online 8 

Using the MTMT database Online 5 

Full text databases and online sources at the Óbuda University Contact 2 

Using the MTMT database Online 6 

Open access online resources and free web collections Online 4 

Using reference manager software Online 5 

Full text databases and online sources at the Óbuda University Online 3 

 

 

 

2022. február 4.       Berek László  

                 könyvtárigazgató 


