Olvasóink otthonról is kereshetnek az EBSCOhost adatbázisban, olvasójegy
számuk megadásával. (pl.: VFMK és hat számjegy)

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,cookie,cpid&custid=s5028516

Vonalkódunk megadása után a következő oldal fogad minket. Itt tudjuk
kiválasztani hogy mil yen eszközről szeretnénk megjeleníteni a honlapot.
(Hagyományosan vagy telefonos applikációval)

Kattintsunk a felső menüsorban található Belépés gombra.
Ez után érdemes létrehozni egy saját fiókot * mel yben tudjuk használni az
oldal összes funkcióját . Amennyiben már rendelkezünk egyel , akkor csak
lépjünk be felhasználónevünk és jelszavunk megadásával

*Ezen felületet kell kitölteni saját fiók létrehozásáho z

Ha már van saját fiókunk megkezdhetjük az EBSCO tényleges használatát.
Válasszuk ki, hogy mil yen elérhető adatbázi sokban szeretnénk keresni

Lehetőségünk van egyszerű keresésre, összetett keresésre (kereső szavakat
mindig angolul kell megadni)

Valamint egyszerűen csak böngészhetünk a témakörök és az elektronikus
könyvek között

Ha találtunk számunkra megfelelő érdekes dokumentumot, akkor arra
rákattintva a következő felület fogad minket. A bal oldalon Tölthetjük le az e könyvünket vagy olvashatjuk online formában is, itt van lehetőség a
kölcsönzésre is. Az oldal közepén olvasha tunk a könyvünkről egy rövid
ismertetőt, tartalomjegyzéket. A jobb oldalra pedig ol yan opciók kerültek
szintén amiket végezhetünk az adott dokumentummal (elmenthetjük a saját
mappánkba hogy bármikor máskor is egyszerűen megtalálható legyen,
nyomtathatunk b előle, elküldhetjük másoknak, megoszthatjuk stb.

Az online kölcsönzés határidejét az olvasók maguknak állíthatják be
maximum 14 napra.
Az offline letöltött e-könyvek megjelenítéséhez kell hogy az eszközünkre
telepítve legyen az Adobe Digital Editon e gy friss verziója. Ez a program
fogja megjeleníteni kölcsönzött e -könyveinket.
http://www.adobe.com/solutions/ebook/digital -editions/download.html

E-KÖNYV KÖLCSÖNZÉSE
E-könyv kölcsönzés néhány egyszerű lépésben (asztali gépen)
1. belépés az előzőleg létrezott, személ yes EBSCO profilba: felhasználónév
és jelszó megadásával
2. Adatbázisok kiválasztása
- eBook Collection (EBSCOhost)
Fol ytatás gomb

Böngészés téma sze rint (példa):
1. E-könyvek menüpont / eBook Public Library Collection
2. Kategóriák böngészése
példa: fikció / young-women--fiction
találat: Alcott, Louisa May: Little Woman

3.
4.
5.
(a

KIKÖLCSÖNZÉS: Letöltés (offline) gomb
Kölcsönzési idő beállítása: maximum 14 nap
Formátum választása: PDF vagy EPUB
határidő lejárta után az e -könyv szükség esetén újra kölcsönözhető)

Ekkor a képernyő jobb felső sarkában a Kivételeim szó után a darabszám
eggyel nő.
Hogyan tekinthető meg a kölcsönzött e -könyvek listája?
A jobb felső sarokban a Kivételeim szóra kattintva listázhatjuk a már
kölcsönzött e-könyveket.

ONLINE E-KÖNYV OLVASÁS
A választott mű adatai alatt a PDF teljes szöveg gombra kattintunk.
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a

mű
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fejezetenként

kezelhető.

Hivatkozások a képernyő felső részén
- Hozzáadás mappához: a letöltött művek a kölcsönzési idő lejárta után is
megtekinthetőek
- Oldalak mentése: részdokumentum, maximum 60 oldal lementhető pdf
formátumban
- E-mail oldalak: max. 60 oldal elküldhető a megadott e -mail címre
- Hivatkozás: amennyiben az e -könyvre tudományos munkában szükséges
hivatkozni, itt segítséget kapunk a szabványos hivatkozási formára
(Pl.: Harvard módszer: Alcott, LM 2009, Little Women, [Waiheke Island]:
The Floating Press, eBook Public Library Collec tion (EBSCOhost),
EBSCOhost, viewed 29 June 2016.)
Ha bibliográfia-kezelő szoftvert használunk, úgy exportálhatjuk a mű
bibliográfiai adatait. (Ugyanez a művelet az Exportálásra kattintva elérhető.)
- Szótár: az ismeretlen kifejezések angol egynyelvű szótá rban kereshetőek

- Exportálás: (tudományos munkában hivatkozás esetén) azonnal az Export
Manager oldalára navigál, ahol az aktuális e -könyv bibliográfiai adatai
(szerző, cím stb.) elküldhetőek, lementhetőek
- Állandó link: kényelmi funkció, mel y biztosítja az e-könyv egy fejezetéhez
való állandó hozzáférést online használat esetén
- Megosztás: közösségi könyvjelzőnkhöz rendelhetjük az aktuális e -book
URL
címét
Képernyő jobb alsó része: a pdf ablak méretezhető: teljes képernyős
megjelenítés, oldalszélesség igazítás, oldal igazítása, PDF dokumentum
méretezése

Offline olvasás:

