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Kötelező irodalom otthonról
A vizsgaidőszak közeledtével örömmel mutatjuk be új szolgáltatásunkat:
az alap- és mesterképzés intézményi tájékoztatóiban megadott szakirodalmak
elérhetők pdf-ben, a könyvtári honlap új, tematikás oldalairól indulva a
katalóguson keresztül.
BA-képzés: https://tkbszk.tkbe.hu/e-forrasok/tematika-ba/
MA-képzés: https://tkbszk.tkbe.hu/e-forrasok/tematika-ma/
A két tematikás weboldalon szemeszterenként és a tantárgyak neve alapján is
lehet keresi.
Szemeszterenkénti bontásban egy-egy félév tantárgysora együtt látható.

Tovább haladva a tematikás weboldalon, a Tantárgyak betűrendben lista tételeit kinyitva találhatók egy-egy
tárgy kötelező és ajánlott irodalmai. Az itt megadott linkek közvetlenül a katalógusunk megfelelő rekordjára
mutatnak. A digitalizált műveket a könyvtárunkba beiratkozott, érvényes olvasójeggyel rendelkező hallgatók a katalógusba való bejelentkezést követően teljes szöveggel olvashatják vagy letölthetik.
A digitális példányok kiadási és megjelenési adatai
nem mindig azonosak a Tájékoztatókban megadott
nyomtatott könyvekével, ezért a digitális példányok
APA hivatkozási szabvány szerint egységesített
adatait is megadjuk.
Az Intézményi Tájékoztatókban nem szereplő,
pl. előadásokon ajánlott szakirodalom az
űrlap kitöltésével vagy e-mailben igényelhető.

Bízunk benne, hogy a digitalizált művek a tematikás weboldalak béta fejlesztési stádiumában is hallgatóink
segítségére lesznek. Hibajelzéseket megköszönjük!
Olvasójeggyel történő bejelentkezést követően könyvtárunk katalógusán keresztül, ill. a könyvtári munkaállomásokon számos további könyv, könyvfejezet, könyvrészlet, cikk érhető el digitalizált formában.
Felhívjuk Olvasóink figyelmét arra, hogy A Tan Kapuja Buddhista Főiskola Szakkönyvtára katalógusán
keresztül elért dokumentumok kizárólag oktatási, kutatási, valamint saját tanulási célokra használhatóak fel,
nem oszthatók meg és az interneten sem terjeszthetők.
A dokumentumok és a pdf megjelenítő védelmének megkerülése (másolás, nyomtatás, letöltés korlátozása)
tilos.

CNKI
Kína legnagyobb tudományos platformja a CNKI – China National Knowledge Infrastructure – teljes körű
próbahozzáférést biztosít a magyar felsőoktatási intézmények könyvtárainak, az összes EISZ tagintézménynek
2022. február 28-ig. A CNKI a hálózatunkban korlátozás nélkül használható, otthoni eléréséhez a böngésző
proxybeállításának belső tájékoztató levelekben megadottak szerinti módosítása szükséges!
A China National Knowledge Infrastructure a legteljesebb kínai tudományos platform: teljes szövegű folyóiratokat,
disszertációkat, évkönyveket, referenciamunkákat, e-könyveket, enciklopédiákat, szabadalmakat, szabványokat,
tudományos és technológiai eredményeket, törvényeket és előírásokat tartalmaz. A kínai források mellett, több mint
500 millió nemzetközi tudományos tartalmat is lefed, több mint 80 ország 700 nagy kiadójától. Az adatbázisban elérhető elektronikus információ egy része kínai nyelven érhető el, azonban a platformon található fordítóprogrammal
azonnal angol nyelvre lehet fordítani a kívánt cikket.
Elérhető: https://oversea.cnki.net/index/

OPEN ACCESS - DART EUROPE
A DART Europe egy teljes szövegű PhD disszertáció
gyűjtemény. A doktori disszertációk szabadon hozzáférhetők, böngészhetők és kereshetők. Az adatbázisban
kutatható 29 ország 570 egyetemének 1.119.000 (2021)
PhD dolgozata. A DART-Europe az egyes tételeket
leíró adatokat adja közre, a doktori értekezéseket az
adott egyetem repozitóriumában tudjuk megtekinteni,
ide közvetlen link vezet.
A kollekcióban megtalálhatók pl. a SOAS (School of
Oriental and African Studies ) és 19 magyar egyetem
disszertációi.
Elérés: https://www.dart-europe.org

OPEN ACCESS - DOAB, BASE
A DOAB (Directory of Open Access Books) adatbázisa mintegy 45 ezer open access
formában megjelent, lektorált könyvet ill. könyvfejezetet tartalmaz, 670 kiadótól (2021).
Kereshető indexe a metaadatokat biztosítja, full-text elérés a kiadó honlapján vagy
repozitóriumából történik. A kiadók között ott van pl. a Brill, DeGruyter, Cambridge
UP, Taylor & Francis, MIT Press, Peter Lang, Routledge, Harrasowitz, Heidelberg UP,
Oxford UP, stb.
Elérés: https://www.doabooks.org/
A BASE (Bielefeld Academic Search Engine) a világ egyik legnagyobb, tudományos
tartalmakra specializálódott keresőmotorja, működtetője a Bielefeld Egyetemi Könyvtár.
Több, mint 9 200 forrásból (adatbázisok, archívumok, intézményi repozitóriumok) közel
275 millió (2021) dokumentumhoz biztosít közös keresőfelületet, ahol a kereshető
tartalmak közel 60%-a teljes szöveggel, open access formában is megtalálható.
Elérés: https://www.base-search.net/

OPEN ACCESS - DOAJ
DOAJ (Directory of Open Access Journals) nemzetközileg elismert szolgáltatás, mely
kifejezetten Open Access folyóiratokról biztosít – kereshető adatbázisba szervezetten –
információkat.
A számlálók 2021-ben 17 ezer folyóirat, 6 700 ezer cikkét mutatják 129 országból,
80 nyelven.
Elérés: https://doaj.org/
Az Open Access (OA) ingyenesen elérhető, online, digitális információ. A nyílt hozzáférés a pénzügyi és jogi korlátozások eltörlésével lehetőséget biztosít a tudományos eredmények szabad és jogszerű újrafelhasználására. Az open access
dokumentumok letölthetők, másolhatók, megoszthatók, nyomtathatók, eredeti forrás feltüntetésével.
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