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Otthonról elérhető adatbázisok
Könyvtárunk állományának jelentős részét alkotják a Főiskola által vásárolt teljes szövegű folyóiratok,
adatbázisok, e-könyvek, valamint a szabad felhasználású internetes források.
Előfizetéses és próbahozzáférésű online forrásaink csak a Főiskola IP tartományból érhetőek el.
Az online források távoli, pl. otthoni számítógépről történő eléréséhez a böngésző program bizonyos
beállításain változtatni kell. A szükséges proxy-cím, felhasználói név és jelszó nem nyilvános, viszont
belső levelezőlistákon rendszeresen megadjuk.
Jelenleg egyedül a Mozilla Firefox rendelkezik saját proxybeállításokkal, a többi elérhető böngésző
(Chrome, Opera, Edge, stb.) a gép általános internetbeállításait módosítja, és minden telepített böngészőt átállít. Rendszeres használat esetén a könyvtári források eléréséhez Firefoxban érdemes beállítani
a proxyt, mellette pedig egy párhuzamosan futtatott másik böngészővel használni a többi publikus
weboldalt.

Magyar kiadóktól
Akadémiai Kiadó - MeRSZ (Magyar Elektronikus Referenciamű Szolgáltatás): több tudományterületet felölelő teljes szövegű kézikönyvek
Balassi Kiadó: teljes szövegű könyvek a történelem, művelődéstörténet, irodalomtörténet, nyelvészet
társadalomtudományok és művészetek területéről.
L’Harmattan Digitális Adatbázis: teljes szövegű könyvek a humaniórák és a társadalomtudományok
területéről.
Osiris Kiadó: teljes szövegű könyvek a humaniórák, vallás, művészetek, társadalomtudományok és a
szépirodalom területéről.
Szent István Társulat: teljes szövegű könyvek a teológia, művészetek, társadalomtudományok és a
szépirodalom területéről.

Külföldi kiadóktól
Academic Search Complete: multidiszciplináris, teljes szövegű adatbázis, felsőoktatási kutatási
intézmények részére. Számos más adatbázisban hozzáférhetetlen folyóiratot tartalmaz.
A folyóiratgyűjtemény a legkülönfélébb tudományterületeket fedi le: humán-és társadalomtudományok, oktatás, informatika, fizika, kémia, stb. Az adatbázisban több mint 17.200 folyóirat
cikkeinek referátumai és indexe található meg, 8.800 folyóirat cikkei teljes szöveggel elérhetők!
JSTOR Essential Collection: 685 teljes szövegű folyóirat negyven tudományterületről.
A legfrissebb számok 3-5 éven belül nem érhetők el az Archívumban. A MyJSTOR az online
olvasást limitált mennyiségű cikk, tanulmány esetében lehetővé teszi.

Próbahozzáféréssel 2021. októberig - OUP
Grove Art Online - https://www.oxfordartonline.com/groveart/
Grove Music Online - https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic
Oxford Academic Journals - https://academic.oup.com/journals
Oxford Handbooks Online - https://www.oxfordhandbooks.com/
Oxford Research Encyclopedias - https://www.oxfordre.com/
Oxford Scholarship Online - https://www.oxfordscholarship.com/
University Press Scholarship Online - https://www.universitypressscholarship.com/
Very Short Introductions - https://www.veryshortintroductions.com/

Próbahozzáféréssel hamarosan (~2021. május 17-től)

Bloomsbury Philosophy Library https://www.bloomsburyphilosophylibrary.com/
Hozzáférést biztosít az elsődleges szövegekhez fordításban, másodlagos irodalomban, exkluzív
cikkekben és enciklopédia bejegyzésekben. Az eredeti művek gondosan összeállított gyűjteményei
és a kulcsgondolkodók kritikai fogadtatása révén széleskörű lefedettséget kínál a filozófia és az
élvonalbeli kortárs gondolkodás történetéhez.
MIT Press e-books https://direct.mit.edu/books
A tudományágak széles skáláját ölelik fel, ideértve a művészetet és a bölcsészettudományt,
a társadalomtudományokat, a gazdaságot, valamint a tudomány és a technológia speciális
területeit.

Saját építésű adatbázisok - katalógus és repozitórium
A Tan Kapuja különgyűjtemény - 310 publikáció
Szakdolgozatok gyűjtemény - Mintegy 900 szakdolgozat
Egyházi archívum - 250 videofelvétel
Buddhista Misszió fotógyűjteménye - 1200 fotó
Hangoskönyvek, e-könyvek - 70 mű ; Elektronikus dokumentumok - 900 mű
Cikk, tanulmány - 600 tanulmány
MTA REAL - Új építésű gyűjtemény, az MTMT-ben regisztrált művek teljes szövegű elérésével

Szabadon elérhető adatbázisok
Honlapunkon folyamatosan frissített részletes leírások, információk, útmutatók, példák találhatók
az előfizetett, az aktuálisan próbahozzáféréssel elérhető, a saját építésű és a szabadon hozzáférhető
forrásokról egyaránt!
https://tkbszk.tkbe.hu/e-forrasok/eisz/
https://tkbszk.tkbe.hu/e-forrasok/szabad-hozzaferes/
https://tkbszk.tkbe.hu/e-forrasok/digitalizalt-tananyagok/
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