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A Domus 'Collegium Hungaricum' Tarnóczy Mariann termében (földszint) található szakkönyvtárának 

használati útmutatója 

A könyvtár a Magyar Tudományos Akadémia Domus programja segítségével megjelent köteteket, a határon túli 

magyar tudományosság eredményeit, illetve a diaszpórában tevékenykedő magyar kutatók és írók eredményeivel 

kapcsolatos köteteket tartalmazza. Kivételt képeznek természetesen irodalmi és tudományos klasszikusaink, nyelvi 

szótáraink, illetve tudományos sorozataink, melyek a könyvtár bal oldalának első két polcán találhatóak. A könyvtár 

több mint 4 500 kötettel várja az olvasókat a Domus 'Collegium Hungaricum' Tarnóczy Mariann termében. 

A könyvtár katalógusa online is elérhető, mégpedig egy Linux Koha alapú, nyílt forráskódú, angol nyelvű 

katalógusként az alábbi címen: https://konyvtar.domus.mta.hu/  

A nyílt forráskódból következik,1 hogy a leggyakrabban használt böngészők (Chrome, Firefox, Mozilla, IE) számára 

a webhely nem tűnik biztonságosnak. Ezt felkiáltójellel, lakat ikonnal vagy stop táblával jelölik a különféle 

szoftververziók. Ezért szükséges a böngésző által nem ajánlott továbblépésre, a rizikó akceptálására kattintani. 

 

 

A továbblépés után az alábbi, egyszerű felület nyílik meg: 

 

                                                           
1 A program pro-bono alapon fejlődik, nincs mögötte nagyvállalat és szervezett (fizetett) fejlesztői gárda 

https://konyvtar.domus.mta.hu/
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A katalógusban lehet keresni  

 Cím alapján (Title)  

 Szerző (Author)  

 Tárgy (Subject)  

 Sorozat (Series)  

 ISBN szerint 

 Vagy hagyni alapértelmezettként minden mezőben (Library catalog) 

Amint a keresőszó beírásra került, a képernyő jobb oldalán lévő kék „Go” ikonra kattintva lehet elindítani a keresést 

(Az enterrel való indítás is működik) 

 

 

A keresés után a találati listán sorrendben, a keresett szó kiemelésével jelennek meg a kötetek. Bal oldalon az elérhető 

információk (szerzők, témakörök stb.), míg a képen zöld szám, ( a példán DS-002.746) az Egyetemes Tizedes 

Osztályozás (ETO) szerinti témakörök alapján, a kötetek között lévő oldalfüles navigáció segítségével kereshető.  

Figyelem, mivel a könyvtár rendeltetésének megfelelően szakítottunk a hagyományos elrendezéssel, és egy hibrid 

rendszer került bevezetésre, az új kötetek a DS_003.664 kód után külön polcokra kerültek! Ezek a polcok a könyvtár 

bejáratával szemben felcímkézve találhatóak. Egyik felén a könyvtár újabb szerzeményei, míg a másikon a 2019. évi 

kiadványoktól kezdve a legújabb kötetek sorakoznak.  Ezek a legújabb kötetek a polcon további nagy gyűjtő 

kategóriákba lettek beosztva (művelődés, irodalomtudomány, természettudomány). A DS_003.664 kód előtti kötetek 

továbbra is a hagyományos rendszer (a korábban alkalmazott ETO) alapján kategóriákba sorolva találhatóak meg az 

oldalcímkék alapján.  

Ugyancsak külön, a könyvtár bejáratától jobb oldalra, az ablakoknál különálló polcon került kialakításra az idegen 

nyelvű részleg, mely főleg angol és német, illetve környező országok nyelvén írt köteteket is tartalmaz. 

 

További információ, kérdés esetén képekkel ellátott cikkünkben tájékozódhat: 

https://mta.hu/magyar-tudomanyossag-kulfoldon/frissult-a-collegium-hungaricum-konyvtaranak-allomanya-112434  

A köteteket olvasás után kérjük ugyanoda visszahelyezni, amennyiben nem emlékszik a pontos helyére, kérjük az 

asztalon hagyni. 

Felhívjuk kedves Vendégeink figyelmét, hogy a Domus 'Collegium Hungaricum' épületéből könyvet kivinni 

szigorúan tilos! 

https://mta.hu/magyar-tudomanyossag-kulfoldon/frissult-a-collegium-hungaricum-konyvtaranak-allomanya-112434

