Külföldi adatbázisok
Az oktatás és a kutatás
szolgálatában
JSTOR Archive
Releváns folyóirat-kollekciók teljes tartalmára van
előfizetés. A szaklapok anyaga visszamenőlegesen
olvasható, a frissebb évfolyamok 4-5 éves késleltetéssel kerülnek fel teljes szöveggel.
Early Journal Content gyűjtemény: az USÁban 1923, egyébként az 1870-nél régebbi folyóiratok digitalizált cikkei bárhonnan használhatók.

ACM Digital
Cambridge

Egyetemünk több külföldi és hazai adatbázisra fizet
elő az EISZ (Elektronikus Információszolgáltatás)
program keretében, emellett jelentős adatbázisok
érhetők el az egyes karok jóvoltából, illetve egyéb
országos szerveződésnek köszönhetően.

Journals

Hozzáférés:
a) az egyetem hálózatáról (IP-cím-alapú azonosítás)
b) Shibboleth-belépéssel bárhonnan.

JSTOR

Library

Science Direct

A Shibboleth-beléptetés fejlesztését több szolgáltató
megkezdte, az aktuális lehetőségekről a honlapon
található friss információ.
Szótárak
MLA-LRC
Nyelvészet, irodalom, kultúratudomány, film, média.
Két adatbázist kapcsol össze:
1) MLA - Modern Language Association (MLA)
International Bibliography (nemzetközi bibliográfia) –
nyelvészet, irodalom;
2) LRC - Literature Resource Center - irodalmi portál,
teljes terjedelmű forrásszövegek, cikkek, folyóiratok.

Keresd a honlapon a
Tudományos információk / Adatbázisok
menüpontot!
http://ppke.hu/egyetemunk/tudomanyos-informaciok

MUSE
Bölcsészet- és társadalomtudományok.
Kurrens és visszamenőleges folyóiratgyűjtemény, a
JSTOR-ral jól kiegészítik egymást.

Előfizetett
adatbázisok
2016
Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Korlátozott hozzáférésű
adatbázisok

Külföldi adatbázisok

Jelmagyarázat:
A keresőfelület nyilvános, a teljes szöveg
letöltése Shibboleth-belépéssel vagy az
egyetem hálózatán netezve lehetséges.

ACM Digital Library
Informatikai, információ-technológiai multidiszciplináris adatbázis. Folyóiratok, konferenciakiadványok teljes szövege.

A keresőfelület nyilvános, a teljes szöveg
letöltése az egyetem hálózatáról lehetséges.
A teljes szolgáltatás Shibboleth-belépéssel
vagy az egyetem hálózatáról érhető el.
A teljes szolgáltatás csak az egyetem hálózatáról érhető el.
A nyílt hozzáférésű (szabadon elérhető,
Open Access, OA) tartalom ikonja. Itt azt
jelzi, hogy egyes gyűjteményrészek nyílt hozzáférésűek.

Hazai adatbázisok
Akadémiai Kiadó – folyóiratok

Cambridge University Press Journals
Bölcsészet- és társadalomtudományi kollekció
(Humaities & Social Sciences, SSH Collection),
színvonalas folyóiratcikkekkel.

EBSCOhost
Több szakterület számára nyújt bibliográfiai adatokat a
cikkek összefoglalóival, jelentős részben teljes szövegű
forrásokat is, több gyűjteménybe rendezve.

Külföldi adatbázisok

HeinOnline
Jogi adatbázis. Csak a PPKE Jog és Államtudományi
Karának (JÁK) hálózatáról használható.

Springer Link
Kurrens, az élvonalba számító nemzetközi, színvonalas
folyóiratok. A jelenlegi előfizetett tartalom elsősorban
a bölcsészet- és társadalomtudományban hasznosítható, jelentős a jogtudományi anyaga is.

Science Direct
Multidiszciplináris, rangos tudományos folyóiratok.
teljes szöveggel.
Elsevier backfiles - 1995 előtti, digitalizált folyóiratok.

Akadémiai Kiadó – szótárak, lexikonok

Arcanum Digitális Tudománytár +
Hazai digitalizált folyóiratok, kézikönyvek

Taylor & Francis Online: Politics, International
Relations & Area Studies

NAVA
(Nemzeti Audiovizuális Archívum)
A magyar műsorszolgáltatók és -gyártók
(Tv, rádió, film) archívuma.
Egyes különgyűjtemények,(régi filmek, híradók és más felvételek) szabadon elérhetők.

Politikatudomány, nemzetközi kapcsolatok és térségek – rangos nemzetközi folyóiratok, friss és visszamenőleges számokkal.

Scopus
Multidiszciplináris bibliográfiai indexelő és idézettségi
adatbázis.

WoS (Web of Science)
Multidiszciplináris bibliográfiai indexelő és idézettségi
adatbázis.

