Online elérhető könyvtári/szakirodalmi adatbázisok
EISZ
http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/378-a-koronavirus-jarvany-ideje-alatt-szabadon-hozzaferhetonemzetkozi-szakirodalmi-forrasok.html?fbclid=IwAR1Ot2haT8QOYmsAiheJhj4REMf_WjqNHeCBI0Mv2RGcu2WDlbes8CXke4
A koronavírus-járvány ideje alatt szabadon hozzáférhető online szakirodalmi források jegyzéke.
Compass
http://compass.mtak.hu/
Az MTA Könyvtár és Információs Központban (MTA KIK) kifejlesztett COMPASS egy folyamatosan
bővülő, jelenleg 150 tételből álló online adatbázis. Összegyűjti és rendszerezi a nyilvános
könyvtárakban elektronikus formában elérhető tudományos tartalmakat, jelenleg 46 különböző
tudományterülethez kapcsolódó adatbázis lelőhelyéről és elérési módjáról nyújt információt.
Index Theologicus
https://www.ixtheo.de/
Az adatbázis fejlesztése és folyamatos építése a tübingeni egyetemhez kapcsolódik, segítséget nyújt a
teológia és vallástudományok területén kutatóknak, olvasóknak. Több mint 600 német nyelvű
időszaki kiadványban, konferenciakötetben megjelent publikáció bibliográfiai leírását kínálja.
Emellett összegyűjti és rendszerezi a teológia tudományterületéhez kapcsolódó időszaki
kiadványokat, a címek mellett feltünteti, ha a folyóirat OA (Open Access) elérése biztosított.
Lehetővé teszi a németországi teológiai könyvtárak katalógusaiban az egyidejű, közös felületen
történő keresést.
JSTOR – Essential Collection
https://www.jstor.org/
A JSTOR teljes szövegű adatbázisban több más tudományterület mellett elsősorban társadalomtudományi folyóiratcikkek érhetők el. Az adatbázis archívum jellegű, azaz a folyóiratok indulásától
kezdve a legújabb évfolyamok kivételével tartalmazza a teljes állományt. A legfrissebb évfolyamok
elérhetősége folyóiratonként változik, általában 2-5 év.
Cambridge University Press
https://www.cambridge.org/about-us/covid-19/?fbclid=IwAR2ro1bL5KqPI4eG9gyVAoZzcZOT58ZrpElwnIq_hkGofXgtRWQtxjuKmA
A Cambridge University Press felsőoktatási kiadványai közül 2020. május végéig ingyen elérhetővé
tette a Cambridge Core-on HTML formátumban elérhető 700 felsőoktatási tankönyvét. Az angol
nyelv tanításához és tanulásához nyújt segítséget a Cambridge University Press és a Cambridge
Assessment English összefogásával létrejött „English Language Teaching”. A kiadó oktatási részlege az
Education Publishing a diákok és szülők támogatását célozta meg világszerte. Az oldalon olvasható
Brighter Thinking blog tippekkel és tanácsokkal segíti a tanárokat.
ARCANUM Digitális Tudástár
https://adtplus.arcanum.hu/hu/
Tudományos és szakfolyóiratok, heti- és napilapok, valamint lexikonok és tematikus
könyvgyűjtemények
MTDA
http://mtda.hu/
A Magyar Társadalomtudományok Digitális Archívuma
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MERSZ
https://mersz.hu/
A Magyar Elektronikus Referenciamű Szolgáltatás az Akadémiai Kiadó elektronikus alapműveinek
gyűjteménye.
Osiris Kiadó E-könyvei
https://www.szaktars.hu/osiris/
A kiadó honlapján 19 pedagógiai és 49 teológia-vallástörténeti könyv (tankönyv) található
elektronikus változatban.
Typotex Interkönyv
https://edu.interkonyv.hu/
Az adatbázisban a Typotex Kiadó több mint 500 többnyire magyar nyelvű kiadványa érhető el:
felsőoktatási tankönyvek, jegyzetek és szakkönyvek a természet- és társadalomtudomány köréből.
Magyar Evangélikus Digitális Tár (MEDiT)
http://medit.lutheran.hu/
Teológiai művek (közöttük bibliai kommentárok, teológiai írások) digitális/digitalizált változatai
Régebbi – köztük egyházi – folyóiratok digitalizált adatbázisa
https://library.hungaricana.hu/hu/
MaNDA
https://mandadb.hu/
MaNDA adatbázisa a magyarországi múzeumok, könyvtárak, levéltárak, magángyűjtemények, civil
szervezetek, valamint kulturális és oktatási intézmények, az Országos Kulturális Digitalizációs
Közfoglalkoztatású Programban digitalizált kulturális javait teszi közzé.
Magyarország képes történeti kronológiája
http://www.kepido.oszk.hu/
Az adatbázisban történelmünk sorsfordulóit, a mindennapok és ünnepek eseményeit követhetjük
nyomon a kezdetektől a második évezred végéig. Az időrendben felsorolt szikár tényeket a tárgyi és
szellemi kultúra emlékeivel, korabeli és később született képzőművészeti alkotásokkal illusztráljuk. A
képanyag az 1995 és 2001 között kiadott Encyclopaedia Humana Hungarica CD-ROM taneszközsorozat javított és bővített időrendjére, valamint az Országos Széchényi Könyvtár digitalizálási munkái
során keletkezett képanyagra épül.
Szaktárs
https://www.szaktars.hu/?fbclid=IwAR0JIkUlAUyRaBK6pIw3_myJ_CfInDOMx4UVpIIkPvfo3S_oy3WvL-8nx0
A Szakkiadók Társulása, röviden SZAKTÁRS adatbázis portál azzal a céllal jött létre, hogy egy közös
felületen gyűjtse össze és korszerű módon tegye közzé a legfontosabb magyar szakkönyvkiadók
műveit. Célunk, hogy minden csatlakozott kiadó minden műve egységesen, kereshető formában
váljon elérhetővé, legyen szó a legrégebbi vagy akár a legfrissebb kiadványokról.
Digitália
https://digitalia.lib.pte.hu/hu/
PTE Egyetemi Könyvtár digitalizált dokumentumai.
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Folyóiratcikk-keresők





EPA: Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis
HUMANUS: Humántudományi Tanulmányok és Cikkek Adatbázisa
MATARKA: Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisa
EHM: EPA + HUMANUS + MATARKA

Folyóiratok közvetlen elérhetősége
Pedagógia
Anyanyelv-pedagógia
http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/archivum.php
https://epa.oszk.hu/03700/03711
Drámapedagógiai Magazin
https://drama.hu/2017/12/dramapedagogiai-magazin-az-1991-tol-megjelent-szamoktartalomjegyzeke-letoltese/
Educatio
http://www.edu-online.eu/hu/educatio.php
https://akademiai.com/loi/2063
https://folyoiratok.oh.gov.hu/educatio
Gyógypedagógiai Szemle
https://epa.oszk.hu/html/vgi/kardexlap.phtml?id=03047
Iskolakultúra
https://epa.oszk.hu/00000/00011
http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/issue/archive
Képzés és Gyakorlat
http://www.trainingandpractice.hu/?q=hu
aktuális lapszám: http://www.trainingandpractice.hu/?q=hu/kurrens-folyoirat
korábbi lapszámok: http://www.trainingandpractice.hu/?q=hu/folyoiratszamok/archivum
Könyv és nevelés
https://folyoiratok.oh.gov.hu/konyv-es-neveles/lapszamok
Különleges Bánásmód
https://gygyk.unideb.hu/hu/kulonleges-banasmod-archivum
Magyar Pedagógia
http://www.magyarpedagogia.hu/
Magyar Református Nevelés (2000-2019)
http://rpi.reformatus.hu/mrn
Magyartanítás
http://www.trezorkiado.fw.hu/indexmtan.html
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Mester és tanítvány
https://btk.ppke.hu/karunkrol/intezetek-tanszekek/vitez-janos-tanarkepzo-kozpont/tanarkepzotanszek/mester-es-tanitvany/lapszamaink
Módszertani közlemények
http://acta.bibl.u-szeged.hu/view/journal_volume/M=F3dszertani_k=F6zlem=E9nyek/
Neveléstudomány
aktuális lapszám: http://nevelestudomany.elte.hu/
korábbi lapszámok: http://nevelestudomany.elte.hu/index.php/archivum/
Pedagógusok Lapja
https://pedagogusok.hu/pedagogusok-lapja-online?page=1
Tanító
https://www.tanitonline.hu/?page=archive
Taní-tani
Nevelés-oktatás
http://www.tani-tani.info/
Tehetség
http://www.mateh.hu/index.php/tehetseg-folyoirat-szamai
Új Pedagógiai Szemle
https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-pedagogiai-szemle/lapszamok

Pszichológia
Alkalmazott Pszichológia
http://ap.elte.hu/
Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
https://akademiai.com/loi/0406
Magyar Pszichológiai Szemle
https://akademiai.com/loi/0016

Teológia, Vallás:
Igen
http://igen.hu/
Kozma Zsolt: Másodkézből. Magyar nyelvű kommentárok és textuárium. Kolozsvár, 2008.
http://konyvtar.proteo.hu/sites/konyvtar.proteo.hu/files/documents/2008/1433487703.pdf
Theologiai Szemle
http://theolszemle.meot.hu/
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Theologiai Szemle repertóriuma (1925-2017)
http://theolszemle.meot.hu/repertorium
Theologiai Szemle digitalizált lapszámai (1925-2017)
http://theolszemle.meot.hu/peldanyok-m
Vigilia
https://vigilia.hu/

Tudomány
Deliberationes
http://gff-szeged.hu/deliberationes
Élet és tudomány
http://www.eletestudomany.hu/
https://epa.oszk.hu/html/vgi/kardexlap.phtml?id=2930
Magyar Tudomány
http://www.matud.iif.hu/
http://www.matud.iif.hu/archive.htm
Természet világa
https://termvil.hu/category/egyeb/lapszam/

Zene
Muzsika
http://www.muzsika.net/
Parlando Zenepedagógiai Folyóirat
http://www.parlando.hu/Archi-Ido.htm

További folyóiratok
Család, gyermek, ifjúság
http://www.csagyi.hu/component/k2/item/71
http://epa.oszk.hu/03400/03457/
Magyar Nyelvőr
http://www.c3.hu/~nyelvor/archiv.htm
Parola: a közösségi fejlesztőmunka folyóirata
http://www.muzsika.net/
Világgazdaság
https://www.vg.hu/
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