Tisztelettel üdvözöljük 2019-ben! Ezúton szeretnénk megköszönni, hogy bizalmat szavaztak
az Akadémiai Kiadó adatbázisainak. Folyamatos fejlesztéseinkkel továbbra is arra törekszünk,
hogy az AKJournals, a MeRSZ és aSzotar.net szolgáltatásokat egyre inkább az Önök és
intézményük igényeihez igazítsuk.
Az akademiai.com oldalon elérhető folyóiratcsomagunk folyamatosan bővül és megújul.
Egyre több folyóiratunknál működik elektronikus kéziratbenyújtó rendszer; az érintett
folyóiratok asubmit.akademiai.com portálról egy kattintással elérhetőek.
Az elmúlt években több, kiugróan sikeres angol nyelvű Open Access folyóiratot
indítottunk, Journal ofBehavioral Addictions, Journal of Psychedelic Studies, Developments
in Health Sciences.
Átvettük néhány régebb óta működő magyar és nemzetközi folyóirat
kiadását: Educatio (2017),Hematológia−Transzfuziológia (2018), Hungarian Educational
Research Journal (2019).
Folyamatosan dolgozunk a folyóirataink megújulásán is, pl. az Acta Biologica
Hungarica folyóiratunk, Biologia Futura címmel, új arculattal és szerkesztőséggel folytatja
munkáját 2019-ben.
Az eddig használt eisz.mersz.org domaint kivezetjük, az oldal a továbbiakban átirányít
a www.mersz.hu oldalra, ahol az IP-cím alapján a rendszer azonosítja az intézményi
előfizetőként bejelentkező felhasználót, és elérhetővé teszi számára az intézmény által
előfizetett adatbázist.
MeRSZ online okoskönyvtárunk a tavalyi év végén további szakkönyvekkel bővült, így
jelenleg már 394 mű teljes tartalma érhető el itt kereshető, jegyzetelhető formában.
2018 legolvasottabb címei
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Dobák Miklós, Antal Zsuzsa: Vezetés és szervezés
Forgács Attila: Fejezetek a kommunikáció szociálpszichológiájából
Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus: Közgazdaságtan
Ormos Mihály: Számvitel
Andor György: Üzleti gazdaságtan
Balaton Károly, Tari Ernő (szerk.): Stratégiai és üzleti tervezés
Gyökér Irén: Szervezeti magatartás
Bauer András (szerk.), Horváth Dóra: Marketingkommunikáció
Gintli Tibor (szerk.): Magyar irodalom
Andor György: Üzleti gazdaságtan jegyzet

A teljes címlista letölthető itt >>>
A MeRSZ 2019-es tartalombővítésével elsődleges célunk az előfizetőink számára kiemelten
fontos tartalmak feltöltése, ezért továbbra is várjuk az új művekre vonatkozó ötleteit,
címjavaslatait a lorinc.vajda@akademiai.hu e-mail-címen.
Korábban már említettük, de szeretnénk újra felhívni a figyelmüket arra, hogy az előfizetett
szótárakat a Microsoft Office programokon (pl. Word, Excel, PowerPoint) belül is lehet
használni, külön böngészőablak megnyitása nélkül. Ez a lehetőség a Microsoft Áruházból
telepíthető (pl. Microsoft Office Word: Beszúrás menü –> Áruház –> a keresőmezőbe be kell
írni a „szótár” keresőszót, majd hozzáadni a Szotar.net online szótárat). A szótárak a jobb
oldalon jelennek meg, és bármely szóra kattintva azonnal láthatjuk a szótári találatokat
minden előfizetett szótárban.

