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A  f ő  k é r d é s  m i n d i g ,  h o g y  t e l j e s  s z ö v e g  e l é r h e t ő - e ?  

 
A Google Könyvkeresőben ezt a szerzői jogok határozzák meg, a hozzáférés szintjét a találati listában 
azonnal láthatjuk: 
 
Teljes nézet: akkor jelenik meg, ha a könyv közkincs, vagy kiadója/szerzője kérte, hogy teljes 
egészében megtekinthető legyen. A teljes nézetben minden oldal megtekinthető, a szellemi 
köztulajdonba került könyvek pedig PDF fájlként le is tölthetők, menthetők, nyomtathatók és szabadon 
olvashatók. 

Korlátozott előnézet : Ha a kiadó vagy szerző ezt engedélyezi, a könyvből meghatározott számú 
oldal előnézetként megtekinthető. 

Töredék-nézet : olyan, mint egy katalóguskártya, megmutatja a könyvvel kapcsolatos információkat 
és néhány töredéket: néhány mondatot a keresőkulcs szövegkörnyezetében. 

Nem érhető el előnézet : csak a katalógusadatok, vagyis a könyv alapvető adatai szerepelnek. 

 

Keresési eredmények 
 Teljes szöveg? 
 

 Landolt-Bornstein: Numerical Data and Functional Relationships in Science ...  

szerző: E. Schudt, Hans Landolt, Karl-Heinz Hellwege, G. Weitz, Anne Marie Hellwege, 

Richard Börnstein - 1971 - 1626 oldal 

Added t.p.: Structure data of organic crystals. 

Töredékek - Információ erről a könyvről - Hozzáadás a saját könyvtáramhoz - További 

kiadások 

 
 
 
                                                                                                   

Ebben az esetben csak néhány mondat olvasható egy keresett szó 
szövegkörnyezetében 

 
 

 Landolt-Börnstein Zahlenwerte und Funktionen aus Naturwissenschaften und Technik  

szerző: K. H. Hellwege, R. Bechmann, R F S Hearmon, Toshio Mitsui, J. B. Goodenough, S K 

Kurtz, A. M. Hellwege, H. (Hans) Landolt, R. (Richard) Börnstein, Otfried Madelung - 1969 

Paralleltit.: Elastic, piezoelectric, piezooptic and electrooptic constants, and nonlinear dielectric 

susceptibilities of crystals. 
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További kiadások 
 
 
 
 
 

 Landolt-Bornstein: Numerical Data and Functional Relationships in Science ...  

szerző: Hans Landolt, R Clasen, K. H. Hellwege, G Harbeke, Otfried Madelung, R. Börnstein, 

M. Schulz, H. Weiss - 1983 - 562 oldal 

Erg. siehe Band 3/22 des Werkes. 
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… az első 44 oldal olvasható 

… majdnem a könyv egésze elérhető, néhány oldalas kihagyással 
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 Információ a könyvekről 
 

A könyv részletes adatain túl láthatjuk a recenziókat, a műről és a szerzőről szóló 
irodalomat, felsorolja a mű valamennyi kiadását. Linkeket nyújt a könyv megvásárlásához, 
könyvtári eléréséhez is.  
Magyar könyvek esetében a MOKKA adatait láthatjuk. 

 
  

 

Handbook of accelerator physics and engineering  - 312. oldal 

szerző: Alex Chao, Maury Tigner - 1999 - 650 oldal 

References [I] CRC Handbook of Chemistry and Physics, CRC Press, 75th ed.( 1994) 

[2] RH Perry, DM Green, JO Maloney, Perry's Chemical Engineer's Handbook ... 

Korlátozott előnézet - Információ erről a könyvről - Hozzáadás a saját könyvtáramhoz - 

További kiadások 
            
     Bibliográfiai adatok, kereskedelmi és könyvtári 

kapcsolatok, tartalmi ismertető, recenzió stb.  
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Saját könyvtár 
 
Google fiók létesítése után a Hozzáadás a saját könyvtáramhoz feliratva kattintva tárolhatjuk a 
kiválasztott könyveket, ahol megjegyzéseket fűzhetünk hozzájuk, cimkékkek láthatjuk el, ismertetőt 
készíthetünk. A saját könyvtárunkat megoszthatjuk másokkal. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Bővebben: http://books.google.com/intl/hu/googlebooks/agreement/ 
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