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EISZ ADATBÁZIS IGÉNYEK 2019
Alulírott, a … képviselőjeként, intézményem nevében jelzem szakmai igényeinket az EISZ
Nemzeti Program alább felsorolt 2019. évi szolgáltatásaira.
Az igények bejelentése nem jelent kötelezettségvállalást. Az EISZ Titkárság munkatársai az
intézményi igények ismeretében kérnek a szolgáltatóktól indikatív árajánlatot, illetve az EISZ
Programtanács 2018 júniusában dönt az állami támogatás mértékéről.
Az igényfelmérőben szereplő címlisták tájékoztató jellegűek, egy-egy folyóirat kiadóváltása
miatt kisebb változás előfordulhat.
Az egyes szolgáltatások hozzáférését az EISZ Titkárság kizárólag sikeres közbeszerzési eljárás
esetén tudja biztosítani.

Adatbázis neve

Igénylés
2019-re

Akadémiai Kiadó Folyóiratcsomag
A 81 hazai alapítású, köztük 63 nemzetközi és 18 magyar nyelvű folyóiratot tartalmazó, teljes
szövegű adatbázis a természet- és a társadalomtudomány legváltozatosabb területeinek új eredményeit tartalmazza. 2019-től a korábbi Orvosi Folyóiratcsomag is ebbe a csomagba kerül.

☐

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 2019-től közel 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 külön applikáció letöltése nélkül.
Ismertető
Címlista
Használati statisztika

☐

Akadémiai Kiadó Szótárai
Az angol, német, francia, holland, olasz, orosz és spanyol szótárak mellett egy- és többnyelvű
szakszótárak érhetők el az adatbázisban. A szótárak böngészőből és Microsoft Office bővítményként is használhatók. 2019-től új nyelvekkel (svéd, latin) bővül az adatbázis, amely mobileszközökről is elérhető lesz. 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.
2019-től a szótárcsomag várhatóan nem élvez 100% támogatást. Kérjük, csak abban az esetben
jelöljék az igényfelmérésben az adatbázist, ha az ingyenes hozzáférés megszűnése esetén is érdeklődnek iránta.
Ismertető+címlista
Használati statisztika

☐
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Adatbázis neve

Igénylés
2019-re

Arcanum Digitális Tudománytár (ADT)
Több száz szakfolyóirat, közlöny, akadémiai közlemény, évkönyv, heti- és napilap, lexikon és
kézikönyv található meg teljes szöveggel a 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.

☐

2019-ben a tartalom a Mentor könyvkiadó történelmi, néprajzi és szépirodalmi köteteinek archívumával bővül.
Ismertető
Címlista
Használati statisztika

EBSCO – Academic Search Complete
A multidiszciplináris adatbázisban teljes szöveggel érhetjük el 8500 folyóirat tudományos cikkeit, gyakran a legfrissebb számokat is beleértve.
Ismertető
Címlista
Használati statisztika

☐

GALE – Gale General Reference
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

☐

JSTOR
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.
Ismertető
Címlista
Használati statisztika

Kronosz Kiadó
A Kronosz Kiadó 2012 tavaszán alakult. Fő profilja a társadalomtudományi szakkönyvek,
azon belül is elsősorban a történelmi és a Pécs-baranyai helytörténeti kiadványok, de irodalomtörténeti, művészeti könyvek is szerepelnek kínálatában. Az adatbázis a kiadó teljes
könyvállományát tartalmazza, amely folyamatosan frissül az újonnan megjelenő könyveinkkel.
Az adatbázis az IP-alapú azonosítás mellett eduID-alapú azonosítással is használható.
Ismertető
Címlista

☐

L’Harmattan Digitális Adatbázis
A L'Harmattan Könyvkiadó utóbbi 20 évben kiadott 1500 kötetét, mintegy 400 000 könyvoldalnyi szak- és tankönyvet, 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 azonosítás 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

☐
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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

☐

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 azonosítás mellett eduID-alapú azonosítással is használható.
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. 2019-ben az SzóTudásTár szólások, közmondások eredete és a hasonlatok adatbázisokkal, illetve nyelvészeti szakkönyvtárral bővül.
Ismertető

☐

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 azonosítás mellett eduID-alapú azonosítással is használható.
Ismertető
Címlista

☐

MELLÉKLET További igényelt szolgáltatások

Szolgáltatás neve

Igénylés

Szolgáltatás neve

Igénylés

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Az igények bejelentése nem jelent kötelezettségvállalást.
Dátum:

P.H.
…………………….
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