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HOL ÉRHETŐEK EL  
A KÖNYVTÁRI FORRÁSOK? 

 

 Hozzáférés a központi épületből (BCU) 

o a könyvtári munkaállomásokról; 

o saját gépekről, wireless elérhetőség. 

 A kari könyvtárak épületeiből. 

 Külső hozzáférés (www.bcucluj.ro). 

 

 

 
 

„Lucian Blaga” Központi Egyetemi 
Könyvtár 

 

                 Str. Clinicilor nr. 2, 400006,  
                  Kolozsvár/Cluj-Napoca, România 

  
       +40 264 597092 

  
        help@bcucluj.ro 

 
     Facebook.com/bcuclujpage 
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Saját fejlesztésű adatbázisok 

FULL-TEXT 
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INFORMÁCIÓS ÉS 
DOKUMENTÁCIÓS FORRÁSOK 

Online katalógus: 
- Több mint 900.000 címet és több mint 1.600.000 

példányt tartalmaz; 
- az 1995 után állományba vett, illetve a 

retrospektív katalogizálás által feldolgozott 
valamennyi dokumentum leírását tartalmazza; 

- 2005 óta a RoLiNeSt virtuális országos katalógus, 
2013 óta az EDS kereső felület, 2014 óta pedig a 
WorldCat, a legnagyobb nemzetközi (OCLC által 
fenntartott) katalógus része. 

 
Hagyományos (cédula)katalógusok: 
- 26 katalógus az alábbi dokumentumtípusok 

számára: könyvek, folyóiratok, kiadói sorozatok, 
kötelespéldányok, egyetemi évkönyvek, 
kalendáriumok, különgyűjtemények (17 
katalógus), iskolai értesítők, beszámolók; 

- több mint 2.000.000 digitalizált cédula; 
- hagyományos (cédula)katalógusokon találhatóak 

a könyvtár megalakulásától (1872) beszerzett 
dokumentumok leírásai 2008-ig, ideértve a 
kötelespéldányokat is (1923-tól). 

 
 

 
 
 
 

A Babeș-Bolyai Tudományegyetem 
oktatási anyagainak platformja 
(https://public-view.bcucluj.ro) 
- az egyetemi (alap- és mesteri) képzés 

kurzusainak, illetve a záróvizsga anyagának 
beszkennelt bibliográfiáját tartalmazza; 

- az egyetemi kurzusok szakirodalma több mint 
30.000, a folyóiratok és sorozatok anyaga több 
mint 2.200 dokumentumot tartalmaz. 

 
Előfizetett tudományos adatbázisok, 
fulltext hozzáféréssel (23) illetve bibliometrikus 
adatbázisok (2) 

 
 
 
 
 
 
 

EDS –Ebsco Discovery Service – egységes 
kereső (egyszerre keres az online katalógusban, az 
előfizetett tudományos adatbázisokban, illetve az 
EBSCO platformszolgáltató által rendelkezésre 
bocsátott egyéb forrásokbanÖ. 
 
EBOOKS – állandó hozzáférés az ebooks-
csomagokhoz (több mint 57.000 tudományos mű). 
 
Biblioteca digitală (http://dspace.bcucluj.ro) 
- több mint 140.000 digitális dokumentum; 
- Erdély szempontjából releváns dokumentumok; 
- az Europeana portal része 2015 óta. 

 
Saját fejlesztésű adatbázisok– 
tematikus bibliográfiák:  
- Románia történetének témájában; 
- Irodalomkritika témában; 
- kari könyvtárak által különféle témában 

összeállított bibliográfiák; 
- dedikált keresőfelületről, és az online 

katalógusból is (bibliográfiák bázis) elérhetőek  

SZOLGÁLTATÁSOK 
 

 Külső hozzáférés la a BBTE kurzus-
bibliográfiáinak platformjához (belépő alapján)  

 Külső hozzáférés az előfizetett tudományos 
adatbázisok fulltext változatához (belépő vagy 
AnelisPlus regisztráció alapján). 

 Olvasótermi helyek online lefoglalása a 
központi könyvtárban, publikációk online 
igénylése/lefoglalása a központi könyvtárban 
és a kari könyvtárakban (belépő alapján) 

 Könyvtárközi kölcsönzés romániai és 
külföldi partnerintézmények gyűjteményeiből 

 Bibliográfiák összeállítása és bibliográfiai 
kutatás egyéni igénylés alapján (könyvtári 
források és előfizetett adatbázisok alapján). 

 Dokumentumszolgáltatás: fénymásolás, 
fényképezés és szkennelés (minden méret). 

 A konferenciaterem lefoglalása. 

 Felhasználói képzés, könyvtári tréning, 
szakképzés. 

 
 

SZERZŐK ÉS SZERKESZTŐK 
RÉSZÉRE  

 

 Elektronikus formában adományként 
beérkezett dokumentumok online 
hasznosítása (feltüntetés a könyvtár online, 
illetve a nemzetközi WorldCat - OCLC 
katalógusában). 

 DOI (Digital Object Identifier) generálása, 
romániai tudományos folyóiratokban megjelent 
cikkek, illetve könyvek és könyvfejezetek 
esetében (CrossRef hitelesítés). 

https://public-view.bcucluj.ro/
http://dspace.bcucluj.ro/

