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1. hírlevele
 

Miért különleges ez a könyvtár?
Felsőoktatási könyvtár: a Főiskola báziskönyvtáraként támogatja a tanulmányi, 
tudományos kutatási, oktatói munkát. 
Egyházi könyvtár:  a buddhizmus klasszikusainak, forrásszövegeinek gyűjtése, 
feltárása mellett a közösségeknek alkotó teret biztosít.
Szakkönyvtár: a magyar könyvtári rendszer része, az orientalisztikai gyűjtemények 
egyik meghatározó központja, a rendelkezésére álló tudásvagyon aktív kezelője, 
reprezentálója.
Muzeális gyűjtemény: értékes hagyatékok őrzője, védője, gondozója és  
digitalizálója.
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Ki lehet tag?

Teljes körű szolgáltatások igénybevételére jogosult a Főiskola és az Egyház  
valamennyi közösségének tagja, volt és jelenlegi oktatója, munkatársa, hallgatója.

Korlátozott használatra, egyes állományrészek kölcsönzésére jogosult olvasó lehet 
minden, az orientalisztika iránt érdeklődő 18 éven felüli személy, kutató, oktató, 
magyarországi buddhista közösség tagja, aki beiratkozik, a használati szabályokat 
betartja és elfogadja a Főiskolával, Egyházzal kapcsolatban álló olvasók  
elsőbbségét.

Mire törekszünk?

A hírlevéllel célunk a rendszeres, friss információkkal való tájékoztatás szak- 
könyvtárunk rendezvényeiről, szolgáltatásairól, könyves eseményeiről. 

A mindennapokban célunk az olvasás által közvetíteni a buddhizmus szent  
iratait, régi és újabb irodalmát, valamint folyamatosan követni és korszerű  
informatikai megoldások alkalmazásával kiszolgálni az olvasói igényeket. Kérjük, 
javaslataival, ötleteivel segítse munkánkat, hogy szolgáltatásaink és  
programjaink minél jobban igazodjanak az Ön igényeihez. Köszönjük!



Adatbázisokról
2019-ben a következő adatbázisok használhatók a könyvtári számítógépeken:

 
Arcanum Digitális Tudománytár (ADT)  

Gale Infotrac – Religion and Philosophy Collection (RPC)  
Journal Storage ( JSTOR)  

L’Harmattan Digitális Adatbázis (LDA)  
Osiris Kiadó (ODA)  

Typotex Interkönyv (TI)
A Gale Infotrac adatbázis könyvtári azonosítóval otthonról is elérhető!

Milyen szolgáltatások vehetők igénybe?
Beiratkozáshoz kötött szolgáltatások: kölcsönzés (könyvek, folyóiratok, Kindle 
e-book olvasók), hosszabbítás, előjegyzés, könyvtárközi kölcsönzés, szakirodalom 
kutatás, gyorsított feldolgozás, csoportmunka, különgyűjtemények használata, 
szakmai gyakorlat, dokumentumküldés.

Hallgatók számára a kölcsönzési idő: 4 hét, hosszabbítás 2 alkalommal 3-3 hétre, 
egyszerre kint lévő művek száma 15 db lehet.

További szolgáltatások: helyben olvasás, tájékoztatás az állományról és a könyvtári  
rendszerről, beszerzési javaslat, honlap- és FB követés, számítógépes munka- 
állomások-, katalógus-, adatbázisok használata, internet és wifi, használóképzés,  
rendezvények látogatása, terembérlés.

Reprográfia: önkiszolgáló munkaállomáson és fénymásoló-nyomtatón fekete-fehér 
vagy színes, nyomtatott és digitális másolatok készíthetők A/4 és A/3 méretben.  
A teljeskörű szolgáltatások igénybevételére jogosult könyvtárhasználó az érvényes 
szerzői jog betartásával készíthet vagy készíttethet másolatot az állományban  
meglévő dokumentumokról.

Kapcsolat - ki kicsoda?
A Tan Kapuja Buddhista Főiskola Szakkönyvtára, 1098 Budapest, Börzsöny u. 13.
library@tkbf.hu ; http://tkbszk.tkbe.hu ; https://www.facebook.com/tkbfkonyvtar/
+36 1 347 0689 ; +36 1 280 6712/ 16
Nyitva:  
Szorgalmi időszakban H - P: 12.00 - 17.30 ; Tanítási szombatokon: 10.30 - 17.00
Részmunkaidős munkatársak: Szűcs Gabriella könyvtárostanár (könyvtárvezető) ; 
Horváthné Ungurián Ildikó hallgató (helyettes - tájékoztatás) ; Kemény  
Veronika dharmatanító (digitalizálás) ; Novotny Ákos könyvtáros, Dzogcsen  
közösség Piros Gakjil vezető (olvasószolgálat)


