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Mire jók az adatbázisok?
Arisztotelész a Kategóriák című művében a dolgok leírásának különböző 
módjait mutatta be, mint  mennyiség, minőség, hely, idő, cselekvés, szenve-
dés, stb. Osztályozási hajlandósága hajtóereje volt az analitikus gondolkodás-
mód kialakításának az egész nyugati civilizáció számára. 
A 21. századi tanulási folyamat kutatás- és információigényes. Az informáci-
ókat elektronikus forrásokban, adatbázisokban rögzítik. A hozzáférés egyik 
támogatott intézménye a „könyvtár,” ahol számos tartalmi szempont szerint 
osztályozott művet közvetítenek. Az intelligens programoktól a tudományág 
szakértői által osztályozott (indexelt) adatbázisig számos típus létezik az EISZ 
keretében szolgáltatott források között is.  
A hírlevélben röviden leírt adatbázisok könyvtárunk hálózatában ingyenesen 
elérhetők.  Az otthon kikeresett cikkeket e-mail mellékletben elküldjük! 

2019. 10. 10.

Gale Infotrac – Religion and Philosophy 
Collection 

Az adatbázis mintegy 200 magazin és tudományos folyóirat 1,1 millió cikkét 
teszi hozzáférhetővé a vallás és a filozófia területén. 
Az Infotrac egyúttal a felsőoktatásban alkalmazható eszköztár, amely segíti a hallga-
tók eligazodását a szakirodalomban és a kutatásmódszertanban, illetve teljes szöveg-
gel biztosít a szakterületekhez kapcsolódó folyóiratokat.
Olvasóink a könyvtári olvasójegyükkel (vonalkód) otthonról is be tudnak lépni!
(Forrás: https://infotrac.galegroup.com/itweb/dharmacl?db=PPRP)

JSTOR
Az ITHAKA Harbors Inc. által szolgáltatott gyűjtemény teljes szövegű,  
főként a bölcsészet- és társadalomtudományi területeken alkotott tudomá-
nyos folyóiratcikkeket tartalmaz. Egyes folyóiratok legfrissebb (utolsó  
2-5 éven belül publikált) számai nem elérhetőek. A gyűjtemény alapszol-
gáltatásának tekinthető a kb. 45 különböző diszciplínát magába foglaló (pl. 
irodalom, nyelvészet, oktatás, politikatudomány, történelem) 700 folyóiratot 
tartalmazó csomag.  
Az adatbázis kezelése rendkívül egyszerű, alapértelmezetten a teljes szöveg-
ben keres, szinte mindig sok találatunk van, vigyázat, a „sok” nem egyenlő a 
„jó”val, legyünk gyanakvóak!
(Forrás: http://www.jstor.org/)
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Osiris - Szaktárs
Filozófia kategóriában jelenleg 129, Teológia- és Vallástörténet kategóriában 
49, Néprajz- és Antropológia kategóriában 47, Pszichológia kategóriában 97 
teljes szövegű könyvet számlál az egyik legigényesebb hazai könyvkiadó 
összesen 20 kategóriában mintegy 1750 könyvet tartalmazó adatbázisa.  
A felület, keresési módszerek megegyeznek a L’Harmattanéval, mert az 
Osiris is a Szakkiadók Társulásának portálján, a Szaktárson keresztül teszi 
elérhetővé az általa kiadott műveket.  

(Forrás: https://www.szaktars.hu/osiris/)

L’Harmattan
Az LDA célja a kiadó által 20 év alatt létrehozott, egyedi tudományos értéke-
ket hordozó művek hosszú távú elérhetőségének megteremtése volt.  
Az adatbázis jelenleg több mint 1400 kötetet, 390 000 szövegoldalt tartalmaz: 
antropológia, filozófia, humánökológia, neveléstudomány, néprajz, pszicho-
lógia, régészet, vallástudomány, - néhány tudományterületet kiemeltünk a 
számunkra fontosabbak közül. 

(Forrás: https://www.szaktars.hu/harmattan/)

Interkönyv
Az 1989 óta működő könyvkiadó profiljába elsősorban felsőfokú tanköny-
vek, szakkönyvek, jegyzetek tartoznak a természettudományok és a társada-
lomtudományok területéről (pszichológia, filozófia, kommunikáció, művé-
szetelmélet, menedzsment stb.) egyaránt. Az adatbázisban a Typotex Kiadó 
több mint 600, többnyire magyar nyelvű kiadványa érhető el. A művek az 
utóbbi 20 év tudományos ereményeit dolgozzák fel. Minden könyv 15%-a 
kinyomtatható.

(Forrás: https://edu.interkonyv.hu/)

Arcanum Digitális Tudománytár
23 439 401 oldal - folyamatosan bővülő tartalom. Az adatbázisban a  
XIX-XX. századi magyar tudományos és szakfolyóiratok, heti- és napilapok, 
valamint lexikonok, enciklopédiák, tematikus könyvgyűjtemények legjava 
érhető el. A dokumentumok minden szava, kifejezése, személy- és helység-
nevei könnyen, gyorsan kutathatók. 

Ahol a Google véget ér, ott kezdődik az ADT. 
(Forrás: https://adtplus.arcanum.hu/hu/)
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