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mány körében. A kiadványok között megtalálható politikus-élet-
rajzok, forráskiadványok, nagymonográfiák és kézikönyvek széles 
spektrumon nyújtanak ismereteket.

• Osiris Kiadó
Az adatbázis több mint 1700 kötetet tartalmaz a humán- és társa-
dalomtudományi, felsőoktatási és szépirodalmi témákban.

• Szaktudás Kiadó Ház
Az adatbázis a kiadó több mint 300, nagyrészt agrártudományi 
szakkönyvét tartalmazza.

• Typotex Interkönyv
Több mint 600 magyar, elsősorban a felsőoktatásban használt 
tankönyv, szakkönyv és jegyzet érhető el több tudományterületről.

Idegen nyelvűek

• Springer Nature
2500 angol nyelvű, 2017-es kiadású szakkönyvet tartalmaz 
változatos témákban.

• LWW (Lippincott Williams & Wilkins)
Több mint 1100 orvosi szakkönyvet tesz elérhetővé angol nyelven.

• ScienceDirect 
1000 kiadványt számláló, 1995 és 2012 közötti kiadású, 
vegyes témakörű válogatás. 

Hogyan kaphatok információt a legújabb e-tartalmakról?
A legújabb e-könyvekkel, adatbázisokkal, illetve az új szolgáltatási 
lehetőségekkel kapcsolatban az Iris hírlevélen keresztül tájékoz-
tatjuk feliratkozott olvasóinkat.
Feliratkozni a www.lib.pte.hu/hirlevelek oldalon lehetséges.

E-könyvekkel kapcsolatos további 
információ:

Ésik Szabolcs – esik.szabolcs@lib.pte.hu
Bedő Márta – bedo.marta@lib.pte.hu
Tel.: 72/501-600/28027           
www.lib.pte.hu/e-konyvcsomagok



Mit tartalmaznak a könyvtári e-könyv 
csomagok és honnan érhetők el?
A gyűjtemények elsősorban tankönyvekből, szakkönyvekből, 
valamint ismeretterjesztő- és szépirodalomból állnak, amelyek 
többnyire .pdf és/vagy .html formátumban állnak rendelkezésre. 
A teljes lista a www.lib.pte.hu könyvtári honlap E-könyvtár, 
E-könyv csomagok menüpontjában érhető el. Az oldalon a 
kiadó melletti szövegbuborékra kattintva minden csomagról 
bővebb információt talál.
Az oldalon lévő E-dokumentumok kereső egyszerre keres a PTE 
e-folyóiratai és e-könyvei között.

Érje el otthonról is az e-könyveket!
A könyvtár minden egyetemi polgár részére proxy szolgáltatást 
biztosít, amellyel lehetőség van otthonról is elérni az előfizetett 
tartalmakat.
Ennek igénybevételéhez érvényes olvasójegy szükséges, 
amelynek vonalkód alatti szám- vagy betűsorával és az ehhez 
tartozó jelszóval aktiválható a hozzáférés a proxyszerver beál-
lítása után.
Távoli elérés-beállítási segédleteink a lib.pte.hu/tavoli_eleres 
oldalon tekinthetők meg. A proxyn kívül az e-könyv csomagok 
nagy többsége ún. EduID azonosítással is elérhető (EHA/Nep-
tun kód szükséges), ennek részletei szintén a fenti oldalon ta-
lálhatóak.
 

Legnépszerűbb e-könyv csomagjaink

Magyar nyelvűek
• Akadémiai Kiadó - MERSZ
Az Akadémiai Kiadó elektronikusan kiadott alapműveinek 
gyűjteménye. Folyamatosan bővül, jelenleg 650 teljes szövegű 
könyv olvasható változatos témakörökben.

• Akadémiai Kiadó szótárai
Angol, német, francia, holland, olasz, orosz, latin, svéd, spanyol, 
szlovén és kínai szótárak mellett egy- és többnyelvű szakszótárak 
teljes anyaga férhető hozzá.

• Attraktor Kiadó
A mintegy 250 kötetes kínálatban történelemtudományi, filozófi-
ai és társadalomtörténeti kiadványok mellett közép- és koraújkori 
klasszikus szerzők művei érhetők el.

• Balassi Kiadó
A kiadó közel 900, humántudományi témájú könyvét tartalmazza.

• Gondolat Kiadó
Az adatbázisban több mint 700 történelem- és társadalomtudo-
mányi kiadvány érhető el.

• Kortárs Kiadó
Az adatbázisban 170 kötet, magyar irodalomtörténeti és 
-elméleti kiadvány érhető el.

• Kossuth Kiadó
Az adatbázisban található 250 szakkönyv nagyrészt a történelem, 
politikatudomány, filozófia, lélektan és szociálpszichológia téma-
körében jelent meg, emellett 130 szépirodalmi kötet is hozzáfér-
hető.

• Kronosz Kiadó
150 társadalomtudományi, valamint a baranyai helytörténetet 
feldolgozó kiadvány szerepel a kiadó kínálatában.

• L’Harmattan Kiadó
A kiadónál az utóbbi 20 évben megjelent 1500 szak- és tanköny-
vet, továbbá szépirodalmi műveket tartalmazó adatbázis.

• Mentor Könyvek Kiadó
Az erdélyi kiadó kínálatában 600 művészeti, néprajzi, történelmi 
és szépirodalmi kötet érhető el.

• Napvilág Kiadó
Az adatbázisban közel 400 kötet található a legújabb kori törté-
nettudomány, valamint a szélesen értelmezett társadalomtudo-


