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EISZ ADATBÁZIS IGÉNYEK 2020
Alulírott, a … képviselőjeként, intézményem nevében jelzem szakmai igényeinket az EISZ
Nemzeti Program alább felsorolt 2020. évi előfizetéses szolgáltatásaira.
Az igények bejelentése nem jelent kötelezettségvállalást. Az EISZ Titkárság munkatársai az
intézményi igények ismeretében kérnek a szolgáltatóktól indikatív árajánlatot, illetve az EISZ
Programtanács 2019 júniusában dönt az állami támogatás mértékéről.
Az igényfelmérőben szereplő címlisták tájékoztató jellegűek, egy-egy folyóirat kiadóváltása
miatt kisebb változások előfordulhatnak.
Az egyes szolgáltatások hozzáférését az EISZ Titkárság kizárólag sikeres közbeszerzési eljárás
esetén tudja biztosítani.

Adatbázis neve

Igénylés
2020-ra

ACM Digital Library
Informatikai és számítástudományi témájú teljes szövegű adatbázis, amellyel az Association for
Computing Machinery kiadásában megjelenő folyóiratok, könyvek és további kiadványok érhetők el. A teljes szövegű kiadványok mellett a tudományterület egészét felölelő szakbibliográfiát
is tartalmaz.
Ismertető
Címlista
Használati statisztika

☐

Akadémiai Kiadó Folyóiratcsomag
A csomag tartalmazza a kiadó gondozásában megjelenő összes kurrens és archív folyóirat elérését teljes szöveggel, beleértve a korábban külön adatbázisba rendezett orvostudományi folyóiratokat is. A teljes szövegű adatbázis a természet- és a társadalomtudomány, valamint az orvostudományok legváltozatosabb területeinek új eredményeit mutatja be.
Az online folyóiratcsomag megrendelése esetén a kiadó nem biztosít kedvezményt a nyomtatott
folyóiratok árából.
Ismertető
Címlista
Használati statisztika

☐

Akadémiai Kiadó Magyar Elektronikus Referenciamű Szolgáltatás
(MeRSZ)
A folyamatosan gyarapodó könyvtár állománya 2020-tól több mint 400 magyar nyelvű kézikönyvet, szakkönyvet, felsőoktatási tankönyvet tartalmaz teljes szöveggel. A felületen a kiadványok
kereshető, egyénileg jegyzetelhető, hivatkozható formában szerepelnek. A MeRSZ minden eszközön és környezetben reszponzív, egységes megjelenést nyújt.
A nem eduID-képes intézmények számára a kiadó az otthoni használatot elősegítő regisztrációs
kódokat biztosít.
Ismertető
Címlista
Használati statisztika

☐
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Akadémiai Kiadó Szótárai
Az angol, német, francia, holland, olasz, orosz és spanyol, latin, svéd szótárak mellett egy- és
többnyelvű szakszótárak érhetők el az adatbázisban. A szótárak böngészőből és Microsoft Office
bővítményként is használhatók és mobileszközökről is elérhetők. Az egynyelvű szótárak között
megtalálható A magyar helyesírás szabályai 12. kiadása, az Idegen szavak és kifejezések szótára,
a Magyar értelmező kéziszótár és a Magyar szinonimaszótár is.
A nem eduID-képes intézmények számára a kiadó az otthoni használatot elősegítő regisztrációs
kódokat biztosít.
Ismertető+címlista
Használati statisztika

☐

American Chemical Society (ACS) Journals
A folyóirat-adatbázis online hozzáférést biztosít több 50 lektorált tudományos szakfolyóirat
teljes szövegéhez az analitikai kémia, az alkalmazott kémia, a biológiai kémia, a fizikai kémia,
az anyag- és mérnöki tudományok, valamint a szerves és szervetlen kémia területén.
Ismertető
Címlista

American Institute of Physics (AIP) Journals
Az adatbázisban fizikatudományi folyóiratok és az AIP konferenciakiadványa érhető el teljes
szöveggel.
Ismertető
Címlista

American Physical Society (APS) Journals
Az fizikatudományi adatbázisban a Physical Review Journals címei érhetők el teljes szöveggel.
Ismertető
Címlista

☐

☐

☐

Annual Reviews
A folyóiratok az adott szakterület eredményeit foglalják össze referáló tanulmányok formájában.
Ismertető
Címlista
Sciences Collection
Címlista

☐

Life Sciences

Címlista

☐

Physical Sciences Collection

Címlista

☐

Biomedical Collection

Címlista

☐

Agriculture Collection

Címlista

☐

Social Sciences Collection

Címlista

☐

Economics Collection

Címlista

☐

Arcanum Digitális Tudománytár (ADT)
Több száz szakfolyóirat, közlöny, akadémiai közlemény, évkönyv, heti- és napilap, lexikon és
kézikönyv található meg teljes szöveggel az archív magyar tartalmakat biztosító adatbázisban.
Az ADT a 19–20. századi hungarikumok egyik legnagyobb online gyűjteménye, a magyar művelődés-, társadalom- és gazdaságtörténet fontos forrása. A gyűjtemény anyaga nagyrészt 20.
századi kiadványokból áll össze, de bőségesen találni 19. századi és ritkábban 21. századi szövegeket is.
A Mentor Kiadó könyvei 2020-tól nem érhetők el az ADT keretében.
Ismertető
Címlista
Használati statisztika

ATLA Religion Database with ATLASerials
Teljes szövegű vallástudományi adatbázis, 330 folyóirat mintegy 400 ezer tanulmányához biztosít teljes szövegű hozzáférést.
Ismertető
Címlista
Használati statisztika

ATLA Religion Database with ATLASerials Plus
Teljes szövegű vallástudományi adatbázis, 450 folyóirat teljes szövegéhez biztosít hozzáférést.
Ismertető
Címlista
Használati statisztika

☐

☐

☐

Attraktor Kiadó
Az adatbázisban a történelemtudományi, filozófiai és társadalomtörténeti kiadványok mellett
közép- és koraújkori klasszikus szerzők művei érhetők el. A szolgáltatás az Attraktor Kiadó mintegy 150 kötetét tartalmazza.
Az adatbázis az IP-alapú szolgáltatás mellett eduID-alapú azonosítással is használható.
Ismertető
Címlista

☐
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Bentham Science
A kiadó természet- és orvostudományi folyóiratai teljes szöveggel érhetők el az adatbázisban.
Ismertető
Címlista

BioOne Complete
Az gyűjtemény több mint 200 magasan jegyzett folyóirat cikkeit szervezi adatbázisba a biológia, állattan és környezettudományok területén.
Ismertető
Címlista

☐

☐

BMJ
Az adatbázis a korábbi British Medical Journal felületéhez és az ott elérhető orvosi tartalmakhoz biztosít hozzáférést. A naponta kétszer frissülő felület tudományos közösségi fórumként
üzemelve segíti a naprakész orvostudományi kommunikációt.
Ismertető
Használati statisztika

BMJ Case Reports
Az adatbázis 17 ezer lektorált esettanulmányt tartalmaz. Az esettanulmányok az orvosképzés
mellett a ritkán előforduló betegségek kezelésében is segítséget nyújthatnak.
Ismertető

☐

☐

BMJ Journals
Az adatbázis a korábbi British Medical Journal felületén elérhető orvosi folyóiratok teljes szövegéhez biztosít hozzáférést. A BMJ Journals Standard csomagban 29 folyóirat, a BMJ Journals Standard A csomagban további 2, a BMJ Journals Premier csomagban további 11 folyóirat
érhető el.
Ismertető
Címlista
BMJ Journals Standard

☐

BMJ Journals Standard A

☐

BMJ Journals Premier

☐

BMJ Best Practice
Az orvosi döntéstámogató eszköz segíti a diagnózisok felállítását, a betegágy melletti gyógyítást. A szolgáltatás segíti az orvosképzésen tanuló hallgatókat a gyakorlati orvosi teendők elsajátításában.
Ismertető

☐

Brill Journals
A kiadó mintegy 310 folyóirata érhető el teljes szöveggel az adatbázisban.
Ismertető+címlista
Full Collection (310 folyóirat)

☐

Humanities and Social Sciences (233 folyóirat)

☐

International Law and Human Rights (64 folyóirat)

☐

Biology (13 folyóirat)

☐

Religious Studies (56 folyóirat)

☐

Middle East & Islamic Studies (29 folyóirat)

☐

Research Perspectives (30 folyóirat)

☐

Brill Arkyves Online
Az adatbázis múzeumi képgyűjteményekhez biztosít hozzáférést, összesen több mint 500 ezer
műalkotás érhető el a segítségével.
Ismertető

Brill Book History Online
A könyvtörténeti bibliográfiai adatbázisban több mint 120 ezer tétel bibliográfiai adatait lehet
elérni.
Ismertető

☐

☐
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Brill Encyclopaedia of Islam (EI) Online
Az adatbázisban az Encyclopaedia of Islam 2. és 3. kiadása érhető el.
Ismertető

Brill New Pauly Online
Az adatbázisban a Der Neue Pauly ókortudományi enciklopédia angol nyelvű feldolgozása érhető el.
Ismertető

Brill Jacoby Online
Az adatbázisban a Brill legfontosabb ókortudományi kézikönyvei érhetők el.
Ismertető

Brill Religion Past and Present Online
Az adatbázisban a Brill legfontosabb vallástudományi kézikönyvei érhetők el.
Ismertető

☐

☐

☐
☐

CAB Abstracts
A Centre for Agriculture and Biosciences International (CABI) adatbázisa a legalapvetőbb élelmiszer-tudományi és mezőgazdasági, környezettudományi, környezetgazdasági és állatorvosi
szakirodalom bibliográfiai adatbázisa. 1973-tól napjainkig több mint 9,2 millió bibliográfiai tételt
és 450 ezer referátumot tartalmaz.
Ismertető
Használati statisztika

☐

Cambridge University Press (CUP) Journals
A CUP a világ egyik vezető egyetemének tudományos kiadója. A teljes szövegű multidiszciplináris folyóirat-adatbázisa elsősorban bölcsészet- és társadalomtudományi területen kiemelkedő,
de a természet- és műszaki tudományok is képviselve vannak benne. A több mint 380 tudományos folyóiratban összesen 1 millió tanulmány teljes szövege érhető el.
Ismertető
Címlista
Használati statisztika
Full Collection
Humanities & Social Sciences (HSS) Collection
Science, Technology & Medicine (STM) Collection
Agriculture Collection
Business Collection
Engineering & Technology Collection
Medical/Veterinary Collection

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Cambridge University Press Stahl Online
A neuropszichofarmakológia adatbázis hozzáférést biztosít a Cambridge szakterületbe vágó
kiadványaihoz, köztük a Stahl-féle tankönyvekhez.
Ismertető

Cambridge University Press Textbooks
Az előfizetés keretében a Cambridge University Press szakkönyvei érhetők el az adatbázisban.
Ismertető

☐

☐

CEIC
Több mint 4 millió idősort tartalmazó globális makrogazdasági adatbázis, fejlett összehasonlító, vizualizációs és letöltési funkciókkal.
Ismertető
Global Databases
Ismertető
World Trend Plus
Ismertető
Premium Databases
Ismertető

☐
☐
☐

Clarivate Analytics – Web of Science
A Clarivate Analytics hivatkozáskereső bibliográfiai adatbázisa feldolgozza minden tudományterület legfontosabb folyóiratait. Elsősorban szakirodalom keresésére alkalmas, illetve segítségével egyes kutatókra történő hivatkozásokat lehet megtalálni.
Ismertető
Címlista
Használati statisztika

☐
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Clarivate Analytics – Citation Connection
A Clarivate Analytics adatbázisa több mint 33 millió kiadvány 1,3 milliárd hivatkozását dolgozza
fel. A Citation Connection a Web of Science-hez képest több csomaggal (pl. Book Citation Index,
Conference Proceedings Citation Index, Data Citation Index) kibővítve tartalmazza a regionális
kiadványokat, szabványokat, szakterületi hivatkozási adatbázisokat is.
Ismertető

☐

Clarivate Analytics –
Emerging Sources Citation Index (ESCI) Backfiles 2005–2014
A Clarivate Analytics adatbázisa a Web of Science-hez képest 7400 további folyóirat hivatkozásait tartalmazza. A folyóiratok elbírálása szigorú, de enyhébb a Web of Science esetén alkalmazottnál. Az adatbázis 2015 utáni adatai a Web of Science előfizető intézmények számára
szabadon elérhetők.
Ismertető
Címlista

☐

Clarivate Analytics – Journal and Highly Cited Data (JHCD)
A Clarivate Analytics tudománymetriai adatbázisa az impakt faktorokat tartalmazó Journal Citation Reports (JCR) és az Essential Science Indicators (ESI) adatbázisok közös továbbfejlesztett
felülete. A JHCD segítségével lekérdezhető az egyes folyóiratok impakt faktora.
Ismertető

Clarivate Analytics – InCites
A Clarivate Analytics tudományértékelő adatbázisa az egyes intézmények nemzetközi kutatásban elfoglalt helyét segít megítélni. Az InCites részeként elérhető a JHCD adatbázis is.
Ismertető

☐

☐

CNKI – Academic Focus
A China National Knowledge Infrastructure projekt keretében fejlesztett multidiszciplináris adatbázis elérhetővé teszi a kínai tudományos eredményeket. A forrás tartalmazza az angol nyelvű
kínai tudományos folyóiratokat, illetve a kínai folyóiratok angol nyelvű kiadásait és konferenciakiadványokat.
Ismertető
Címlista

CNKI – Academic Reference
Az adatbázis a kínai tudományos publikációk bibliográfiája, mely több mint 13 millió rekordot
és 1,2 millió angol nyelvű cikk, könyvfejezet, disszertáció teljes szövegét tartalmazza.
Ismertető+címlista

CNKI – China Data Insights
Az adatbázis a Kínai Statisztikai Évkönyv angol nyelvű kiadását szolgáltatja.
Ismertető

☐

☐
☐

De Gruyter Journals
A De Gruyter kiadó több mint 350 online folyóirat mellett további 400 open access folyóirat
elérhetőségét biztosítja. A multidiszciplináris folyóirat-csomagban 1995-től napjainkig elérhetők
teljes szöveggel a tanulmányok.
Ismertető+címlista
Statisztika
Complete Package

☐

Science, Technology and Medicine Package

☐

Social Sciences and Humanities Package

☐

De Gruyter – Bibliotheca Teubneriana Latina Online
Az adatbázis latin forráskiadványokhoz biztosít hozzáférést.
Ismertető

De Gruyter – Thesaurus Linguae Latinae (TLL) Online
Az adatbázis a világ legrészletesebb latin szótárához biztosít hozzáférést.
Ismertető

De Gruyter – Encyclopedia of the Bible and Its Reception Online
A Biblia hatástörténetét feldolgozó, rendszeresen bővített kézikönyv.
Ismertető

De Gruyter – Building Types Online
Az építészet tanítását segítő adatbázisban tanulmányok, építészeti tervek, fotódokumentációk férhetők hozzá.
Ismertető

☐
☐
☐

☐
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Digital Science – Dimensions
A Digital Science adatbázisa a Crossref és a ReadCube adatai segítségével indexel közel 100
millió folyóiratcikket. Az adatbázis bibliográfiai modulja mindenki számára hozzáférhető.
A további tudományelemzési, szabadalmi, klinikai vizsgálati, pályázati támogatási modulok
használata intézményi előfizetéshez kötött.
Ismertető

EBSCO – Academic Search Complete
A multidiszciplináris adatbázisban teljes szöveggel érhetjük el 8700 folyóirat tudományos cikkeit, gyakran a legfrissebb számokat is beleértve.
Ismertető
Címlista
Használati statisztika

EBSCO – Academic Search Ultimate
Az Academic Search Ultimate multidiszciplináris adatbázisban teljes szöveggel érhetjük el több
mint 10 ezer folyóirat tudományos cikkeit, gyakran a legfrissebb számokat is beleértve.
Ismertető
Címlista
Használati statisztika

EBSCO – Art and Architecture Source
Teljes szövegű művészeti és építészeti adatbázis, 1928-tól 600 folyóirat és 220 könyv teljes szövegéhez és 63 ezer tételes képanyaghoz biztosít hozzáférést.
Ismertető
Címlista
Használati statisztika

EBSCO – Business Source Premier
A közgazdaság-tudományi adatbázisban teljes szöveggel érhető el 2300 szakfolyóirat, továbbá
üzleti jelentések és országelemzések.
Ismertető
Címlista
Használati statisztika

☐

☐

☐

☐

☐

EBSCO – Econlit with Full Text Package
Az American Economic Association terméke az elmúlt 120 év közgazdaság-tudományi folyóiratainak, könyveinek és más kiadványainak bibliográfiai adatbázisa. A teljes szöveggel kiegészített
adatbázis a bibliográfia mellett több mint 700 folyóirat teljes szövegű cikkeit is tartalmazza. Az
Academic Search Complete előfizetői kedvezménnyel rendelhetik meg az adatbázist.
Econlit Index
Ismertető
Címlista
Econlit Index With Full Text Package
Ismertető
Címlista

Használati statisztika

☐

Használati statisztika

☐

EBSCO – Education Source
A neveléstudományi adatbázisban több mint 3000 szakfolyóirat érhető el teljes szöveggel.
Ismertető
Címlista

EBSCO – Hospitality & Tourism Complete
A turizmus és vendéglátóipari adatbázisban 500 szakfolyóirat érhető el teljes szöveggel.
Ismertető
Címlista

EBSCO – INSPEC
Az Institution of Engineering and Technology bibliográfiai adatbázisa lefedi a fizika és a mérnöki tudományok jelentős részét.
Ismertető

EBSCO – Legal Source
Az EBSCO jogtudományi adatbázisában 1100 folyóirat teljes szövegéhez lehet hozzáférni.
Ismertető
Címlista
Használati statisztika

EBSCO – MLA International Bibliography with Full Text
A nyelvtudományi bibliográfia 1920-ig visszamenőleg indexeli a szakterületet, továbbá közel
1000 folyóirathoz teljes szövegű hozzáférést is biztosít.
Ismertető
Címlista

EDP Sciences Journals
A teljes szövegű folyóirat-adatbázis elsősorban a fizika, a csillagászat és az informatika területeken kiemelkedő 20 tudományos folyóirathoz biztosít hozzáférést.
Ismertető
Címlista

☐
☐

☐

☐

☐

☐
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Elsevier – ClinicalKey
A ClinicalKey az Elsevier orvosi alkalmazása, amely a friss szakirodalmat szemlézve összegzi
az egyes tünetekre, betegségekre, gyógyszerekre vonatkozó eredményeket. A keresett téma szempontjából érdekes tartalmat összefoglalja a friss tanulmányok alapján, illetve az egyes tanulmányok és könyvek teljes szövegéhez is hozzáférést biztosít. Az általános orvosi munka során használható a betegség azonosítására és a megfelelő kezelés meghatározására.
Ismertető
Címlista
Használati statisztika

☐

Emerald – EmeraldInsight
Az adatbázisban az Emerald kiadó több mint 300 folyóirata érhető el teljes szöveggel. Több más
tudományterület mellett elsősorban a közgazdaság-tudomány egyes szakterületeit fedi le.
Ismertető
Címlista
Emerald Premier
Címlista

☐

Emerald Management (EMAN)

Címlista

☐

HR, Learning & Organization Studies

Címlista

☐

Information and Knowledge Management

Címlista

☐

Marketing

Címlista

☐

Operations, Logistics & Quality

Címlista

☐

Property Management & Built Environment

Címlista

☐

Public Policy & Environmental Management

Címlista

☐

Tourism & Hospitality

Címlista

☐

Education

Címlista

☐

Engineering

Címlista

☐

Health & Social Care

Címlista

☐

Library Studies

Címlista

☐

Emerald – eCases
Az adatbázisban a felsőoktatásban hasznosítható közgazdasági esettanulmányok érhetők el.
Ismertető
Emerald Emerging Market Case Studies (EEMCS)

Ismertető

☐

The Case Journal

Ismertető

☐

Emerging Markets Information Service (EMIS)
A nemzetközi gazdasági-pénzügyi adatbázis 3000 globális és helyi publikáció mellett naponta 30
ezer hírt szemléz. A publikációk között megtalálhatók iparági jelentések, előrejelzések, országés cégelemzések.
Ismertető
Címlista
EMIS University – Magyarország csomag

☐

EMIS University – Közép- és Délkelet-Európa csomag

☐

EMIS University – Globális csomag

☐

Food Science and Technology Abstracts (FSTA)
Az International Food Information Service élelmiszer-tudományi, élelmiszer-gazdasági és élelmezés-egészségügyi bibliográfiai adatbázisában 1969 óta több mint 1,4 millió bibliográfiai tétel
érhető el. A szakirodalom mellett a vonatkozó jogszabályokat és szabadalmakat is szemlézi.
Ismertető
Használati statisztika

☐

GALE – Gale Reference Complete
Az aggregált, multidiszciplináris adatbázisban több mint 25 ezer periodika férhető hozzá, amelyben több mint 15 ezer folyóirat is megtalálható. A címek közül több mint 1700 a Gale saját kiadású terméke, amelyek kizárólag ebben a csomagban érhetők el. A csomagban folyóiratok, hírlapok, videók és e-könyvek egyaránt elérhetők. Az adatbázis része a Gale Academic OneFile
szolgáltatás.
Ismertető
Címlista

☐
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GALE – Infotrac + melléklet
Az Infotrac a felsőoktatásban alkalmazható eszköztár, amely segíti a hallgatók eligazodását a
szakirodalomban és a kutatásmódszertanban, illetve teljes szöveggel biztosít a szakterületekhez
kapcsolódó folyóiratokat.
Az igényelt csomagok megjelölése a mellékletben lehetséges.
Ismertető
Címlista

GALE Literary Sources
A korábban Artemis Literary Sources néven működő adatbázis az LRC mellett a GALE további
irodalomtudományi forrásait tartalmazza. Így elérhető benne a Literature Criticism Online, a Dictionary of Literary Biography, a Scribner és a Twayne e-könyv-csomagok és a Litfinder.
Ismertető

GALE – LRC
(Literature Resource Center)
Az LRC teljes szövegű irodalomtudományi adatbázisban mintegy 130 ezer szerzőre vonatkozó
szócikk és 850 ezer folyóiratcikk, szépirodalmi mű, irodalomkritika és könyv érhető el 1926-ig
visszamenőleg.
Ismertető

☐

☐

GALE – GREENR
A GREENR (Global Reference on the Environment, Energy, and Natural Resources) környezettudománnyal, energiatudománnyal és természeti erőforrásokkal kapcsolatos folyóiratok, kézikönyvek és multimédia források érhetők el.
Ismertető

☐

Gondolat Kiadó
Az adatbázisban mintegy 700 történelem- és társadalomtudományi kiadvány érhető el. Az adatbázis az IP-alapú szolgáltatás mellett eduID-alapú azonosítással is használható a szaktars.hu
felületén.
Ismertető
Címlista

☐

iEEE
Az iEEE Xplore az Institute of Electrical and Electronics Engineers teljes szövegű műszaki
adatbázisa. Folyóiratcikkek, könyvek, műszaki leírások és konferenciaanyagok egyaránt elérhetők benne, összesen 170 folyóirat és 2000 könyv teljes szövege érhető el a szolgáltatás keretében.
Ismertető
Címlista

IOPScience extra
Az adatbázisban összesen több mint 80 természettudományi folyóirat cikkei érhetők el teljes
szöveggel.
Ismertető
Címlista
Használati statisztika

Journal of the American Medical Association (JAMA)
Az orvostudományi adatbázisban a JAMA és a szakfolyóiratai érhetők el teljes szöveggel. A
lehetséges előfizetési konstrukciók: a JAMA + 3 cím, +6 cím, +9 cím, +11 cím.
Ismertető
Címlista

☐

☐

☐

JSTOR + melléklet
A JSTOR teljes szövegű adatbázisban több más tudományterület mellett elsősorban bölcsészetés társadalomtudományi folyóiratcikkek érhetők el. Az adatbázis főleg archív tartalmakat szolgáltat, a folyóiratok legfrissebb 2–5 évfolyama nem érhető el benne. Az egyes tematikus kollekciók mellett közkönyvtárak (Public Library Collection I–II) és múzeumok (Museum
Collection) számára kedvezményes áron kínálják a gyűjtemény nagy részéhez való hozzáférés
lehetőségét.
Az igényelt kollekciók megjelölése a mellékletben lehetséges.
Ismertető
Címlista
Használati statisztika

JSTOR – ARTSTOR Digital Library
Az ITHAKA művészeti adatbázisa világ egyik legnagyobb tudományos célú vizuális archívuma. A gyűjtemény tartalmazza vezető múzeumok és fotóarchívumok anyagát, több mint 2,5
milliós képanyagot tesz elérhetővé a világ művészeti örökségéről.
Ismertető

Karger
Az orvostudományi kiadó adatbázisában több mint 100 folyóirat érhető el. A kiadványok elsősorban a klinikai kutatásokra fókuszálnak.
Ismertető
Címlista

☐

☐
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Kortárs Kiadó
Az adatbázisban 170 kötet, magyar irodalomtörténeti és –elméleti kiadvány érhető el. Az adatbázis az IP-alapú szolgáltatás mellett eduID-alapú azonosítással is használható a szaktars.hu
felületén.
Ismertető
Címlista

☐

Kossuth Kiadó
Az adatbázis a Kossuth Kiadói Csoport mintegy 250 szakkönyvét tartalmazza. A kötetek nagyrészt a történelem, politikatudomány, filozófia, lélektan és szociálpszichológia témakörében jelentek meg. Az adatbázisban egyes kiadványok váltakozva PDF, illetve ePUB formátumban
érhetők el. Előfizetők számára a 250 szakkönyv mellett grátisz tartalomként 130 szépirodalmi
kötet is hozzáférhető a szolgáltatás keretében.
Címlista

☐

Kronosz Kiadó
A Kronosz Kiadó fő profilja a társadalomtudományi szakkönyvek, azon belül is elsősorban a
történelmi és a Pécs, illetve Baranya megye helytörténetét feldolgozó kiadványok, de irodalomtörténeti és művészeti könyvek is szerepelnek kínálatában. Az adatbázis a kiadó teljes könyvállományát tartalmazza, amely folyamatosan frissül az újonnan megjelenő könyveinkkel. Az
adatbázis az IP-alapú szolgáltatás mellett eduID-alapú azonosítással is használható a
szaktars.hu felületén.
Ismertető
Címlista

LexisNexis Academic
A jogi adatbázis elsősorban a nemzetközi jogrendszer tanulmányozását teszi lehetővé, továbbá
üzleti-, vállalati-, és céginformációt, szabadalmakat, valamint híreket tesz elérhetővé.
Ismertető

☐

☐

L’Harmattan Digitális Adatbázis
A L'Harmattan Könyvkiadó utóbbi 20 évben kiadott 1600 szak- és tankönyvét, valamint magas
színvonalú szépirodalmi munkákat tartalmazó adatbázisa. A rendszer korlátlan számú egyidejű
elérést, teljes szövegű keresést, kijelölést-másolást, valamint könyvenként 50 tetszőlegesen kiválasztott oldal letöltését teszi lehetővé. A tartalom fejlesztése év közben is folyamatosan, előre
ütemezetten zajlik. Az adatbázis az IP-alapú szolgáltatás mellett eduID-alapú azonosítással is
használható a szaktars.hu felületén.
Ismertető
Címlista
Használati statisztika

☐

L’Harmattan – Harmathéque.com
A Harmathéque francia nyelvű adatbázis a L'Harmattan Könyvkiadó párizsi székhelyű anyacégének több mint 48 000 francia nyelvű kötetét és 130 szakfolyóiratát tartalmazza. Az adatbázis
számos magyar vonatkozású művet tartalmaz. Az adatbázis főbb területei: nemzetközi kapcsolatok, humán- és társadalomtudományok, jog, gazdaság és menedzsment, földrajz és természettudományok.
Ismertető
Címlista

☐

L’Harmattan – L’Harmattan Video
A Harmathéque francia nyelvű videóadatbázisában 1800 dokumentumfilmet, portréfilmet, színházi előadásot és tudományos ismeretterjesztő filmet érhetünk el az alábbi témakörökben: művészet, gazdaságtudomány, környezettudomány, néprajz, kísérleti alkotások, földrajztudomány,
geopolitika, történettudomány, irodalom, zene és zenetudomány, sport, közpolitikai beszélgetések, irodalom és gyermekirodalom.
Ismertető

☐

L’Harmattan – Opsis TV
A videóadatbázis a L’Harmattan Csoport által üzemeltetett Lucernaire összművészeti központ
előadásait tartalmazza. Világhírű előadók és kísérletező előadások egyaránt helyet kapnak itt,
a legismertebb előadók: Michael Hirsch, Laurent Terzieff, Michael Lonsdale, Marie-Christine
Barrault, Marcel Maréchal, Jean-Paul Farré, Véronique Soufflet, Fabio Marra, Jacques Verzier,
Cesare Capitani.
Ismertető

Lippincott Williams and Wilkins (LWW)
Az LWW a Wolters Kluwer orvostudományi folyóirat-adatbázisa. Az EISZ-en keresztül a kiadó
több mint 200 orvostudományi folyóirata és 1000 e-könyve érhető el teljes szöveggel.
Ismertető
Használati statisztika

☐

☐
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MathSciNet
Az American Mathematical Society matematikai adatbázisában több mint 1800 folyóirat 3,2 millió bibliográfiai tételében lehet keresni.
Ismertető
Címlista
Használati statisztika

☐

Mentor Könyvek Kiadó
Az erdélyi kiadó kínálatában 600 művészeti, néprajzi, történelmi és szépirodalmi kötet érhető el.
Az adatbázis az IP-alapú szolgáltatás mellett eduID-alapú azonosítással is használható.
A Mentor Kiadó könyvei 2020-tól nem érhetők el az ADT keretében, csak külön előfizetés mellett.
Ismertető
Címlista

☐

Napvilág Kiadó
Az adatbázisban 360 kötet található a legújabb kori történettudomány, valamint a szélesen értelmezett társadalomtudomány körében. A kiadványok között megtalálható politikus-életrajzok,
forráskiadványok, nagymonográfiák és kézikönyvek széles spektrumon nyújtanak korszerű, nélkülözhetetlen ismereteket. Az adatbázis az IP-alapú szolgáltatás mellett eduID-alapú azonosítással is használható.
Ismertető
Címlista

☐

Osiris Kiadó
Az Osiris Kiadó 1994 óta meghatározó szerepet tölt be a hazai humán- és társadalomtudományi,
felsőoktatási és szépirodalmi könyvkiadásban, és egyben szellemi műhelyként is működik. Az
adatbázis közel 1300 kötet könyv 500 ezer oldalát tartalmazza 20 tudományterületi kategóriába
rendezve.
Ismertető
Címlista

☐

Oxford Art Online
Az Oxford University Press adatbázisa magában foglalja a Grove Dictionary of Art és a Benezit
Dictionary of Artists enciklopédiákat. A gyűjtemény művészettörténeti és szépirodalmi kézikönyvek teljes szócikkanyagát tartalmazza múzeumi képanyagokkal kiegészítve. A gyűjteményben több mint 45 ezer szócikk, 22 ezer életrajz és 7 ezer tételes múzeumi képanyag között lehet
keresni.
Ismertető

Oxford Music Online
Az Oxford University Press adatbázisa zenetudományi kézikönyvek teljes szócikkanyagát tartalmazza. A gyűjteményben több mint 50 ezer szócikk és 30 ezer életrajz között lehet keresni.
Ismertető

☐

☐

Oxford University Press (OUP) Journals
Az OUP a világ egyik vezető egyetemének tudományos kiadója. A teljes szövegű multidiszciplináris folyóirat-adatbázisa elsősorban bölcsészettudományi területen kiemelkedő, de a
társadalom-, jog-, orvos- és természettudományok is képviselve vannak benne. A több mint 300
tudományos folyóirat teljes szöveggel érhető el.
Ismertető
Címlista
Full Collection

☐

Medicine & Health Collection

☐

Arts & Humanities Collection

☐

Social Sciences Collection

☐

Science & Mathematics

☐

Law Collection

☐

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of
America (PNAS)
A multidiszciplináris folyóiratban a legfrissebb tudományos eredményekre vonatkozó jelentések
érhetők el. A folyóiratban évente 3200 tanulmány jelenik meg.
Ismertető

☐
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Project MUSE
A bölcsészet- és társadalomtudományi adatbázisban elsősorban egyetemi kiadók folyóiratai és
könyvfejezetei érhetők el teljes szöveggel. Az adatbázis 120 kiadó mintegy 700 folyóiratának
tartalmát szolgáltatja. 400 folyóirat embargó nélkül elérhető az adatbázisban.
Ismertető
Címlista
Használati statisztika
Premium Collection

☐

Social Sciences Collection

☐

Humanities Collection

☐

ProQuest Academic Complete
Az adatbázis 10 tudományterületen – jog, gazdaság, bölcsészet, társadalomtudomány, orvostudomány, nyelvészet és irodalom, történelem, pedagógia, természet- és műszaki tudományok és vallás és filozófia – megjelent összesen 153 ezer tudományos e-könyvhöz biztosít
hozzáférést előfizetéses keretben.
Ismertető

☐

ProQuest – Alexander Street
Az adatbázis egyes csomagjaiban több ezer órányi audiovizuális anyag (zenei és egyetemi oktatóvideók), kották, egyetemi tankönyvek érhetők el. A videók között megtalálhatók a felsőoktatásban használható instrukciós anyagok, esettanulmányok valamint tudományos és művészeti
előadások, amelyek az óra anyagába egyenként beépíthetők és megoszthatók a hallgatókkal.
Ismertető
Használati statisztika
Academic Video Online: Premium

☐

Ethnographic Video Online I–II

☐

Music and Dance Online

☐

Veterinary Education in Video

☐

The Complete Business and Economics Package

☐

Art and Architecture in Video
Fashion Studies Online

☐
☐

Global Issues Library

☐

Environmental Studies in Video

☐

Engineering Case Studies Online

☐

ProQuest Central
A teljes szövegű multidiszciplináris adatbázisban több ezer szakfolyóirat mellett napilapok,
műhelytanulmányok, doktori értekezések és más dokumentumok is elérhetők az 1970-es évektől napjainkig.
Ismertető
Címlista
Használati statisztika

ProQuest Dissertation and Theses
Az adatbázisban több ezer egyetemről 2,25 millió doktori értekezés érhető el teljes szöveggel.
Az adatbázis évente 130 ezer tétellel bővül.
Ismertető
Használati statisztika

☐

☐

ProQuest – One Academic
A ProQuest átfogó gyűjteménye tartalmazza a ProQuest Central, az Academic Complete, azAcademic Video Online és a ProQuest Dissertations & Theses Global adatbázisokat.
Ismertető
Címlista

☐

ProQuest – Primary Sources
Az adatbázis tudományos folyóiratok, könyvek, nemzetközi magazinok és napilapok, amerikai
és angol törvénykezési és kormányzati dokumentumok digitalizált archívuma bölcsészet-, történet-, és társadalomtudományok, valamint vallás és filozófia területeken.
Ismertető

☐

ProQuest SciTech Collection
A természet- és anyagtudományi adatbázisban teljes szöveggel lehet elérni több ezer folyóiratot, konferenciaanyagot és más típusú dokumentumokat is.
Ismertető
Címlista
Használati statisztika

☐
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PsycARTICLES
Az American Psychological Association adatbázisa 80 pszichológiai témájú folyóirathoz biztosít teljes szövegű hozzáférést.
Ismertető
Címlista
Használati statisztika

☐

Royal Society
Az adatbázisban a Royal Society (az Egyesült Királyság tudományos akadémiája) folyóiratai
érhetők el teljes szöveggel. A Royal Society 1665 óta foglalkozik minden tudományterületet
lefedő folyóiratok kiadásával.
Ismertető
Címlista
The Excellence in Science Collection (Package S)

☐

The Physical Sciences Collection (Package A)

☐

The Biological Sciences Collection (Package B)

☐

Royal Society of Chemistry (RSC) Gold

☐

A kémiai adatbázisban több mint negyven folyóirat cikkei érhetők el teljes szöveggel.
Ismertető
Címlista
Használati statisztika

Sage Publishing
A világ egyik legnagyobb tudományos kiadójának 1000 folyóirata érhető el az adatbázisban. A
kiadványok valamennyi tudományterület lefedik – közülük elsősorban a természettudományi folyóiratok emelkednek ki.
Ismertető
Premier Package
Címlista

☐

Humanitites & Social Sciences (HSS) Package

Címlista

☐

Science, Technology & Medicine (STM) Package

Címlista

☐

Sage Research Methods
A kutatásmódszertani szolgáltatás kézikönyvekhez, folyóiratokhoz, videósegédletekhez és
több más forráshoz biztosít hozzáférést – a kutatás minden szintén segítve a munkafolyamatokat. Az adatbázisban teljes szöveggel elérhető a Quantitative Applications in the Social
Sciences sorozat.
Ismertető

☐

Science Magazine
Az adatbázisban a világ egyik vezető tudományos folyóiratának számító Science Magazine-ra és
a lapcsalád több folyóiratára címenként lehet előfizetni. A folyóiratok az orvos- és műszaki tudományok széles körét lefedik. 2016-ban a lapcsalád két új folyóirattal bővült (Science
Immunology, Science Robotics).
Ismertető
Használati statisztika
Science Online

☐

Science Robotics

☐

Science Translational Medicine

☐

Science Signaling

☐

Science Immunology

☐

SciFinder
A SciFinder kémiai, vegyészeti és anyagtudományi adatbázis. A szakirodalmi áttekintés mellett
szabványok, szabadalmi leírások és anyagleírások egyaránt elérhetők az oldalon.
Ismertető
Használati statisztika
MethodsNow
Az adatbázis analitikus és szintetikus módszerek és folyamatok részletes leírásait tartalmazza. Kizárólag a SciFinderrel közösen rendelhető.
Ismertető

☐

☐

PatentPak
Kémiai információkat tartalmazó szabadalmakat feldolgozó adatbázis. Kizárólag a SciFinderrel
közösen rendelhető.
Ismertető

☐

ChemZent
A Chemisches Zentralblatt indexelt és kereshető archívuma, 1830–1969 közötti tartalmakkal. A SciFindertől függetlenül is rendelhető.

☐

Ismertető
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SciFinder-n
A SciFinder-n a SciFinder adatbázis kibővített és új funkciókkal ellátott változata, mely tartalmazza a MethodsNow, a PatentPak és a ChemZent adatbázisokat is.
Ismertető

☐

Springer Nature – SpringerLink
A Springer Nature kiadó teljes szövegű multidiszciplináris adatbázisa 10 millió tanulmányt tartalmaz 1997-től napjainkig. A tartalom elsősorban műszaki-, természet- és orvostudományi területen kiemelkedő, de a társadalomtudományok és más tudományterületek is képviselve vannak
benne.
Ismertető
Címlista
Használati statisztika

☐

Springer Nature – SpringerLink + Nature Journals
Az adatbázisban a SpringerLink adatbázis és a Nature lapcsalád folyóiratai érhetők el. A folyóiratok az orvos- és természettudományok széles körét lefedik, a legelismertebb és leggyakrabban
hivatkozott tanulmányokkal büszkélkedhetnek.
Ismertető
Címlista
Használati statisztika

Statista
A globális lefedettségű statisztikai portál 21 piaci szektor szerint rendezve biztosít hozzáférést
üzleti, pénzügyi, politikai, média és más statisztikai adatokhoz.
Ismertető

☐

☐

Szaktudás Kiadó
A Szaktudás Kiadó Ház megalakulása óta több mint 600 – nagyrészt agrártudományi – könyvet
jelentetett meg. A komolyabb, magasabb szakmai igényű olvasóinknak írt szakkönyveket nemcsak az agrár-felsőoktatásban használják, hanem mérnökök, szakemberek, nagytermelők, profi
gazdálkodók könyvtárait is gazdagítják. Az adatbázis az IP-alapú szolgáltatás mellett eduIDalapú azonosítással is használható.
Ismertető
Címlista

☐

Taylor and Francis Online
Az adatbázisban a Taylor and Francis és a Routledge kiadók folyóiratai érhetők el teljes szövegben. A kiadványok valamennyi tudományterületet átfogják, összesen több mint 2300 folyóirat
található meg a gyűjteményben.
Ismertető
Címlista
Social Sciences & Humanitites (SSH) Collection
Címlista

☐

Science & Technology Collection

Címlista

☐

Medical Collection

Címlista

☐

Thieme – Thieme Medical E-Journals
Az adatbázis a Thieme 41 orvostudományi folyóiratának kurrens és archív tartalmához biztosít
hozzáférést.
Ismertető
Címlista

Thieme – MedOne Education

☐

☐

Az adatbázis DRM-mentes orvostudományi tankönyvekhez biztosít hozzáférést.
Ismertető
Címlista

Tinta Könyvkiadó – SzóTudásTár
A SzóTudásTár a legnagyobb egynyelvű, magyar szótári adatbázis; a Tinta Könyvkiadó két évtizedes lexikográfiai és informatikai munkájának eredménye. A SzóTudásTár a következő nyelvi,
lexikográfiai területekről tartalmaz tudnivalókat egy-egy szóról: értelmezés; szinonima; etimológia; ellentét; szólás; közmondás; kiejtés; összetett szavak; helyesírás; gyakoriság; rövidítés; idegen szavak jelentése, eredete; régi szavak jelentése; szólások, közmondások. Az adatbázis 2020ban további nyelvészeti szakkönyvtárral bővül.
Ismertető
Használati statisztika

☐

Typotex – Interkönyv
Az adatbázisban a Typotex Kiadó több mint 600 többnyire magyar nyelvű kiadványa érhető el:
felsőoktatási tankönyvek, jegyzetek és szakkönyvek a természet- és társadalomtudományok köréből. Az adatbázis az IP-alapú szolgáltatás mellett eduID-alapú azonosítással is használható.
Ismertető
Címlista
Használati statisztika

☐
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UpToDate
Az UpToDate, a Wolters Kluwer orvosi alkalmazása, a friss szakirodalmat szemlézve összegzi
az egyes tünetekre, betegségekre, gyógyszerekre vonatkozó eredményeket. A keresett téma szempontjából érdekes tartalmat összefoglalja a friss tanulmányok alapján, de a tanulmányok eredeti
szövegéhez nem biztosít hozzáférést. Az általános orvosi munka során használható a betegség
azonosítására és a megfelelő kezelés meghatározására.
Ismertető
Használati statisztika

☐

Wiley Online Library Full Collection
1997-től napjainkig 1500 folyóiratból mintegy 6 millió tanulmány érhető el teljes szöveggel. A
multidiszciplináris adatbázis elsősorban orvos-, természet- és társadalomtudományokban kiemelkedő, de minden tudományterület szerepel benne.
Ismertető
Címlista
Használati statisztika

☐

World Politics Review

☐

A szolgáltatás a globális és regionális politikai trendeket elemzi és mutatja be.
Ismertető

Zoological Record
Az alkalmazás a rendszertani besorolásokban és állattudományi kutatásokban nyújt segítséget.
Ismertető

☐
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MELLÉKLET 1 GALE Infotrac Collections

Kollekció

Igénylés

Kollekció

Igénylés

Academic ASAP

☐

Home Improvement Collection

☐

Academic OneFile

☐

Hospitality, Tourism and Leisure

☐

Agriculture Collection

☐

InfoTrac Newsstand

☐

Business Collection

☐

Information Science and Library Issues

☐

Biography In Context

☐

Informe Academico

☐

Business Economics and Theory

☐

Insurance and Liability Collection

☐

Business Insights: Essentials

☐

Kids InfoBits

☐

Business Insights: Global

☐

LegalTrac

☐

Canada In Context

☐

LitFinder

☐

Canadian Periodical Index

☐

Military and Intelligence Database

☐

Communications and Mass Media
Collection

☐

Nursing and Allied Health Collection

☐

Computer Database

☐

Opposing Viewpoints In Context

☐

Criminal Justice Collection

☐

Physical Therapy and Sports Medicine

☐

Culinary Arts Collection

☐

Pop Culture Collection

☐

Diversity Studies Collection

☐

Popular Magazines

☐

Educator's Reference Complete

☐

Professional Collection

☐

Environmental Studies and Policy

☐

Psychology Collection

☐

Expanded Academic ASAP

☐

Religion and Philosophy Collection

☐

Fine Arts and Music Collection

☐

Research in Context

☐

Gardening, Landscape and Horticulture

☐

Science In Context

☐

Gale Interactive: Anatomy

☐

Small Business Collection

☐

Gale Interactive: Chemistry

☐

Small Business Resource Center

☐

Gale Interactive: Science

☐

Student Edition

☐

Gender Studies Collection

☐

Student Resources In Context

☐

General OneFile

☐

U.S. History Collection

☐

General Reference Center

☐

U.S. History In Context

☐

General Reference Center Gold

☐

Vocations and Careers Collection

☐

General Science Collection

☐

War and Terrorism Collection

☐

Global Issues in Context

☐

World History Collection

☐

Health Reference Center Academic

☐

World History In Context

☐
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MELLÉKLET 2 JSTOR Collections

Az egyes csomagok címlistája elérhető a szolgáltató honlapján:
https://support.jstor.org/hc/en-us/articles/115007466248-JSTOR-title-lists
Kollekció
Essential Collection

Igénylés

1

Kollekció

Igénylés

☐

Life Sciences

☐

☐

Mathematics & Statistics

☐

3

☐

Mathematics & Statistics Legacy

☐

Public Library II. Collection

☐

Music

☐

☐

Music Legacy

☐

Arts & Sciences I

☐

Religion & Theology

☐

Arts & Sciences II

☐

Arts & Sciences III

☐

Lives of Literature

☐

Arts & Sciences IV

☐

Sustainability

☐

Arts & Sciences V

☐

Security Studies

☐

Arts & Sciences VI

☐

Arts & Sciences VII

☐

19th Century British Pamphlets

☐

Arts & Sciences VIII

☐

Global Plants

☐

Arts & Sciences IX

☐

Struggles for Freedom: Southern Africa

☐

Arts & Sciences X

☐

World Heritage Sites: Africa

☐

Arts & Sciences XI

☐

Arts & Sciences XII

☐

African & African American Studies

☐

Arts & Sciences XIII

☐

Anthropology

☐

Arts & Sciences XIV

☐

Archaeology

☐

Arts & Sciences XV
Asia

☐

Area Studies

☐

☐

Art, Art History & Architecture

☐

Biological Sciences

☐

Asian Studies

☐

Business I

☐

Business & Economics

☐

Business II

☐

Classical Studies

☐

Business III

☐

Education

☐

Business IV

☐

Feminist & Women's Studies

☐

Business & Economics

☐

Film & Performing Arts

☐

Ecology & Botany I

☐

History

☐

Ecology & Botany II

☐

Language & Literature

☐

Essential

☐

Law

☐

Health & General Sciences

☐

Medicine & Allied Health

☐

Hebrew Journals

☐

Music

☐

Iberoamérica

☐

Philosophy

☐

Ireland

☐

Political Science & Sociology

☐

Jewish Studies

☐

Religion

☐

Language & Literature

☐

Science, Technology & Mathematics

☐

Museum Collection

2

Public Library I. Collection

ARCHÍV GYŰJTEMÉNYEK

TEMATIKUS GYŰJTEMÉNYEK

ELSŐDLEGES FORRÁSOK

KURRENS GYŰJTEMÉNYEK

Az Essential Collection az Arts&Sciences I-VIII és a Mathematics & Statistics csomagokat tartalmazza.
A Museum Collection tartalmazza az Arts & Sciences I - XV, a Life Sciences, a Business IV és az
Ecology & Botany I gyűjtemények teljes anyagát. A gyűjteményre kizárólag múzeumok jogosultak.
3
A gyűjteményre kizárólag közkönyvtárak jogosultak.
1
2
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MELLÉKLET 3 További igényelt szolgáltatások

Szolgáltatás neve

Igénylés

Szolgáltatás neve

Igénylés

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Az igények bejelentése nem jelent kötelezettségvállalást.
Dátum:

P.H.
…………………….
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